Prohlášení o zpracování osobních údajů:
Prohlášení společnosti Pavel Váňa Czhrnet se sídlem
Bolatice Nádražní 65
(Dále jen poskytovatel).
Poskytovatel tímto informuje o zpracování osobních údajů klienta (účastníka) s kterým má poskytovatel
sjednanou platnou smlouvu na službu elektronických komunikací.
Poskytovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní data klienta, které zpracovává považuje za přísně
důvěrné a nakládá s těmito daty v souladu s nařízením 2016/679 sb s účinností od 25.5.2018.
Klient bere na vědomí, že své osobní data udané ve smlouvě mezi poskytovatelem a klientem, předává
dobrovolně a svobodně.
Poskytovatel s daty nakláda takovým způsobem aby klientovi nezpůsobil žádnou újmu na jeho právech
a chrání klientem předaná osobní data před zneužitím a neoprávněným zasahováním do soukromí
klienta.
Osobní data (údaje) které poskytovatel zpracovává:
Klient souhlasí s následujícími osobními daty ke zpracování za účelem uvedeným níže.
Jméno, Příjmení, Telefon (mobil), Název společnosti, sídlo společnosti, fakturační a doručovací adresa,
adresa bydliště, Bankovní spojení klienta, Email, Datum narození, rodné číslo, číslo obč, průkazu, IČ,
DIČ společnosti, dále dle požadavků plynoucích ze zákona České republiky je poskytovatel povinný
zpracovávat následující údaje a to : Ip adresu klienta, typ zařízení pro příjem služby, zpracování
navštívených www stránek a čas strávený na těchto stránkách se záznemem těchto dat zpětně 180
dnů.
Všechny tyto údaje klienta jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané s platným nařízením dle
zákonů České republiky, zejména dle požadavků „GDPR“. Veškeré tyto osobní data jsou nezbytné pro
právní splnění smlouvy o elektronických komunikacích mezi poskytovatelem a klientem, pro zpracování
nabídky, případně pro předsmluvní vztah.
Archivace dat.
Osobní údaje klienta jsou archivované po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a to dle požadavků
platné legislativy.
Klient bere na vědomí, že osobní data mohou být předané zpracovatelům osobních údajů níže
uvedeným:
Správci údajů ve smyslu článku 37 odst. 2 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů.
Daňovému poradci za účelem přehledů a daňových prohlášení a vedení účetnictví
Úřadům: FU,OSSZ, ČTU pro splnění právní povinnosti a úřadům činným v trestném řízení.
Společnosti smluvně dodávané služby sledovanitv.cz s.r.o

Poskytovatel dále prohlašujem že zavedl vhodné technické a organizační opatření pro ochranu
osobních údajů klienta před zneužitím, ztrátou nebo poškozením výše uvedených osobních údajů.

V Bolaticích dne 25.5.2018

