Informace pro klienty správce o zpracování osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – „GDPR“

I. Správce osobních údajů
1) Správce je výrobcem světelné reklamy.
II. Účely zpracování osobních údajů
1) Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy, plnění smlouvy o dílo, vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o
hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.
2) Osobní údaj klientů – jejich podoba může být zpracován v případě, kdy klient osobně navštíví sídlo
Správce a svým pohybem spustí čidlo kamerového systému.
III. Právní základ zpracování osobních údajů
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů uvedených v článku II ve smyslu článku
6 odst. 1 GDPR je:
a. splnění zákonné povinnosti, zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., zákona č. 586/1992
Sb. a zákona č. 634/1992 Sb.)
b. splnění závazků ze smlouvy o dílo, na jejímž základě pro klienty správce zajišťuje zakázky
na světelnou reklamu.
c. oprávněný zájem správce na ochraně jeho majetku.
IV. Příjemci osobních údajů
1) V souladu s ustanoveními právních předpisů mohou být příjemci osobních údajů kromě jejich
subjektů také orgány veřejné moci.
V. Doba zpracování osobních údajů
1) Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s plněním smlouvy o dílo budou zpracovávány minimálně
po dobu dokončení plnění smlouvy a nejdéle po dobu jednoho roku poté, kdy budou veškeré
závazky plynoucí z předmětné smlouvy splněny.
2) Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti budou zpracovávány po dobu nutnou
pro splnění zákonem stanovené povinnosti Správce.
3) Osobní údaje zpracované na základě oprávněného zájmu Správce na ochraně jeho majetku jsou
zpracovávány pouze po dobu nutnou k realizaci tohoto zájmu Správce.
VI. Práva subjektů
1) Při zpracováni osobních údajů máte následující práva tykající se ochrany svých osobních údajů:
 právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 právo na opravu osobních údajů, které zpracováváme;
 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní
údaje, u nichž bylo zpracováni omezeno, označit a po dobu trvání omezeni je nesmíme dál
zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracováni máte tehdy, jestliže
o popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom
mohli přesnost osobních údajů ověřit;
o zpracováni je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho
o omezení jejich použití;
o jestliže již Vaše osobni údaje nepotřebujeme pro účely zpracováni, ale Vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;





o jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracováni uvedenou níže v článku VII., dokud
nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi
zájmy nebo právy a svobodami;
právo na výmaz osobních údajů
právo na přenositelnost údajů
právo podat stížnost dozorovému úřadu
VII. Právo vznést námitku proti zpracování

1) V případě, kdy Správce zpracovává ve svém oprávněném zájmu má klient právo kdykoliv vznést
námitku proti takovému zpracování. Námitku může klient zaslat na adresu sídla Správce: Žďárecká
177, 549 32 Velké Poříčí. Po vznesení námitky je Správce oprávněn pokračovat v takovém
zpracování, jen v případě, když prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují
nad právy a svobodami klienta, a také pokud by takové zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků.

