Informace správce o zpracování osobních údajů:
(uveřejněno na webu SPC solutions, spol. s r.o., link „Ochrana osobních údajů“)

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „Nařízení
GDPR“) – v souladu s čl.12 a čl.13 GDPR společnost
SPC solutions s.r.o., se sídlem Budovatelská 4821, 760 05, Zlín
(dále Společnost)
informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech:
1. Správce osobních údajů
Společnost SPC solutions s.r.o., se sídlem Budovatelská 4821, 760 05, Zlín, IČO 49973487
2. Zdroje osobních údajů
 přímo od subjektů údajů (uzavření smlouvy nebo objednávky, poptávky, nabídky, obchodní jednání)
 veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, webové stránky)
3. Kategorie subjektů údajů a rozsah zpracování



zaměstnanec správce, uchazeč o zaměstnání – viz. odstavce 4.1, 5.1 a 6.1
zákazník nebo dodavatel, který poptává nebo objednává dodávky a služby – viz. odstavce 4.2, 5.2 a 6.2

4.1 Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování - Zaměstnanec a uchazeč o zaměstnání:




adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, datum narození)
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné
informace)
údaje o rodinném stavu a vyživovaných osobách pro účely pracovního práva

5.1 Kategorie příjemců osobních údajů - Zaměstnanec a uchazeč o zaměstnání:
správce osobních údajů – jeho zaměstnanci
subdodavatelé správce– zejména účetní a auditorské společnosti
finanční ústavy (banky a pojišťovny)
státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy






6.1 Účel zpracování osobních údajů - Zaměstnanec a uchazeč o zaměstnání:
 jednání, směřující ke smluvním vztahu, výběrová řízení
 plnění pracovní smlouvy
 ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 archivnictví vedené na základě zákona
 plnění zákonných povinností ze strany správce
4.2 Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování - Obchodní partner:



adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, zástupce právnické osoby, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, ekonomické údaje (např.
bankovní spojení, daňové identifikátory)

5.2 Kategorie příjemců osobních údajů - Obchodní partner:
správce osobních údajů – jeho zaměstnanci
finanční ústavy (banky a pojišťovny)
subdodavatelé správce– zejména účetní a auditorské společnosti
státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy






6.2 Účel zpracování osobních údajů - Obchodní partner:
 jednání, směřující ke smluvním vztahu, výběrová řízení
 plnění smlouvy
 ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 archivnictví vedené na základě zákona
 plnění zákonných povinností ze strany správce
 ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování probíhá prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a
zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré
subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou
povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

•
•

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), nepověřil zpracováním osobních údajů
žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení GDPR,
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným,
než výše uvedeným třetím osobám,

8. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných
právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu,
tak i z příslušných právních předpisů.
Pokud je údaj získán na základě smluvního vztahu, je doba uložení 5 let po skončení takového vztahu, pokud jiný
právní předpis nepožaduje dobu delší.

9. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování
osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým
je pověřen správce
 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před
těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních
údajů
10. Práva subjektů údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a
služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní e-mail
správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Právo na přístup k osobním údajům.
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou
Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:






účelech zpracování,
kategoriích dotčených osobních údajů,
příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke
stanovení této doby,

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn
účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Právo na opravu.
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S
přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím
dodatečného prohlášení.
Právo na výmaz.
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z
těchto důvodů:
 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro
zpracování,
 osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se
neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
 splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na
správce vztahuje,
 určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na omezení zpracování.
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, kdy zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu,
aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,
 správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány
pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany
práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého
členského státu.
Právo na přenositelnost údajů.
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu
jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na
přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li
to technicky proveditelné.
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit
kontaktováním správce na poštovní adrese:
SPC solutions s.r.o.
Budovatelská 4821,
760 05 Zlín
emailem na adrese: gdpr@spc.cz nebo telefonicky na tel.: 577 002 811.
Vaše žádosti o výkon práv budou správcem vyřízeny bezodkladně, nejdéle ve lhůtě 30 dnů, dle čl. 14 Nařízení
GDPR.
Tato informace je veřejně přístupná na internetových stránkách správce: www.spc.cz

