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Vyjádření souhlasu se zpracováním Osobních Údajů pro firmu ELAK Benešov
Tímto udělujeme souhlas ryze soukromé firmě Jaroslav Svoboda – ELAK, IČ:10070290,
DIČ:CZ5404023768, zapsané u Okresního živnostenského úřadu Benešov c.j.:186/94/K/Z1/98, e.c.:
320100-102681-01 (dále jen „Správce OÚ“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) U fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy, č. OP.
b) U fyzické osoby podnikající dále její identifikační číslo, obchodní firmu – dodatek jména a příjmení,
místo podnikání, daňové identifikační číslo.
c) U právnické osoby obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. U zástupců
právnické osoby vybrané údaje dle bodu a).
d) Další kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, podpis.
e) Další popisné údaje: bankovní spojení.
Subjekty údajů jsou zákazníci, potenciální zákazníci a dodavatelé firmy ELAK. Správce OÚ zpracovává
výše uvedené osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu s klientem, kontaktní údaje používá pro
komunikaci s klientem, popř. pro zasílání obchodních sdělení.
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně osobami oprávněnými
Doba trvání činností zpracování údajů je totožná jako doba trvání smluv „Smlouvy o poskytování služeb
firmou ELAK“, po tomto období budou osobní údaje deaktivovány (vymazány z databáze ELAK a
písemnosti skartovány).
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

-

Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k
těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popř. požadovat po nás výmaz těchto
osobních údajů.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a
to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy Jaroslav Svoboda - ELAK.

Garantujeme, že v naší databázi kontaktů máme pouze údaje, které jste nám buď sami poskytli, nebo
které jsou veřejně známé a dostupné. Databáze je plně zabezpečena proti zneužití třetími osobami.
Prohlašuji, že má firma zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Správce pro nakládání s os. údaji přijal veškerá opatření požadovaná podle článku 32 GDPR včetně
všech vhodných technických a organizačních opatření k zajištění ochrany Údajů před náhodným,
neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a zničením nebo náhodnou ztrátou, paděláním,
zpracováním a šířením nebo přístupem a proti všem ostatním nezákonným způsobům zpracování.
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Činnosti zpracování údajů zahrnuje zadávání nezbytně potřebných údajů do interní agendy firmy, která ji
využívá výhradně prostřednictvím správce Jaroslavem Svobodou.
Jako správce OU jsem zavedl následující bezpečnostní opatření:
-

Autentifikaci přihlašování do systému přes přihlašovací jméno a heslo správce, přístup do
archivu je podmíněn heslem k otevření bezpečnostních dveří a heslem pro deaktivaci EZS.

-

Smluvní strany berou na vědomí, že se bezpečnostní požadavky neustále mění a že účinná
bezpečnost vyžaduje častá hodnocení a pravidelná vylepšování bezpečnostních opatření. Správce
proto bude průběžně bezpečnostní opatření vyhodnocovat a podle potřeby je aktualizovat,
doplňovat a vylepšovat.

Dotčené, níže uvedené strany, tímto souhlasí s uzavřením této Smlouvy o zpracování osobních údajů,
která splňuje požadavky stávajícího právního rámce týkajícího se zpracování údajů a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů .

Právnická osoba:……. …………………………….
Fyzická osoba: ……………………

Zástupce právnické osoby: …………………………

Jméno a příjmení: …………………

jméno a příjmení: …………………………………

IČ/ DIČ: ……………………………

IČ/ DIČ: …………………………………………..

Podpis oprávněné osoby ……………

Podpis oprávněné osoby …………………………….

V Benešově dne 24.05.2018 zpracoval Jaroslav Svoboda
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