Prohlášení o ochraně soukromí
I.
Úvod
Společnost Auto Michálek s.r.o., se sídlem Benešov, Táborská 2119, PSČ: 256 01,
IČ: 27109569, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddílu C, vložka 96926 (dále jen „ Správce“) si uvědomuje, že můžete mít možné
obavy z toho, jak jsou používány Vaše osobní údaje. Uznáváme důležitost ochrany
Vašeho soukromí.
Toto Prohlášení o ochraně soukromí Vám tímto v souladu s čl. 12 GDPR vysvětluje,
jak společnost Auto Michálek s.r.o. shromažďuje a spravuje Vaše osobní údaje.
Toto Prohlášení o ochraně soukromí dále obsahuje informace o tom, které údaje
shromažďujeme, jak je užíváme, proč je potřebujeme.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky nebo chcete-li uplatnit kterékoli z vašich
práv jakožto subjektu údajů, kontaktujte nás zde citroen@citroenbn.cz , tel.
317 725 306
II.
Základní zásady a náš závazek chránit soukromí
V Auto Michálek s.r.o. jsme povinni chránit Vaše právo na soukromí. Máme za cíl
chránit všechny osobní údaje, odpovědným způsobem spravovat Vaše osobní údaje.
Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme se sami zavázali dodržovat tyto základní
zásady:
- nejste povinni poskytovat žádné osobní údaje, které požadujeme. Pokud se
však rozhodnete je neposkytnout, nemusíme být schopni poskytovat Vám
některé služby;
- Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze pro účely uvedené v
tomto Prohlášení o ochraně soukromí nebo ke konkrétním účelům, které s
Vámi sdílíme a/nebo s nimiž jste dali souhlas;
- snažíme se shromažďovat, zpracovávat a užívat co možná nejméně
osobních údajů;
- jestliže námi shromážděné osobní údaje již nejsou potřebné pro žádný účel
a není od nás na základě platné právní úpravy vyžadováno je uchovávat,
učiníme vše, co budeme moci, k jejich výmazu, zničení nebo trvalé
anonymizaci;
- Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodávány, pronajímány ani
zpřístupňovány jiným způsobem než tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení
o ochraně soukromí.
III.
Rozsah zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány v takovém rozsahu v jakém je příslušný subjekt
údajů (Vy) poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního
vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu
s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
IV.

Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (e-mail, telefon, webové stránky, kontaktní
formulář na webu, sociální sítě, vizitky …)
- Distributor
- Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam …)
V.
Kategorie osovních údajů, které jsou předmětem zpracování
- Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, případně rodné
číslo, datum narozeníé, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
- Údaje umožňující kontakt se subjekterm údajů ( např. kontaktní adresa,
telefonní číslo, e-mail a jiné )
- Popisné údaje (např. obrazový záznam z kamerového systému, bankovní
spojení)
- Další nezbytné údaje pro plnění smlouvy
VI.
Kategorie subjektů údajů
- Zákazníci
- Dodavatelé zboží a služeb
- Potenciální zákazníci a dodavatelé zboží a služeb
- Uchazeči o zaměstnání
- Návštěvníci webových stránek
VII. Kategorie příjemců osobních údajů
- velkoobchodníci
- finanční správa
- veřejné ústavy, úřady
- zpracovatel
- smluvní partneři
- další příjemci (např.předání osobních údajů dozahraničí – státy EU)
VIII. Účel zpracování osbních údajů
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
- jednání o smluvním vztahu
- plnění smlouvy
- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např.
vymáhání pohledávek správce )
- archivnictví vedené na základě zákona
- personální a mzdová agenda
- plnění zákonných povinností ze strany správce
- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
IX.
Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
-

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jak v sídle
správce, tak provozovně jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce,

příp.zpracocvatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř.
i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení věech
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.
X.

Doba, po kterou budou zpracovávané údaje uloženy

Délka doby, na kterou je subjektem údajů udělován souhlas se zpracováním
osobních údajů a po kterou budou zpracovávané údaje uloženy, je uvedena
v příslušném písemném souhlasu subjektu údajů, přičemž jde o dobu nezbytně
nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí ze závazkových nebo jiných vztahů či
z příslušných právních předpisů. Vaše údaje zpracováváme po celou dobu využívání
našich služeb, na základě Vašeho souhlasu po dobu 10 let, nebude-li tento Váš
souhlas odvolán z Vaší strany.
XI.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
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 Nařízení může správce bez souhlasu subjektu
údajů zpracovávat osobní údaje pouze v těchto případech:
- 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.

XI.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů.
Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby
byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o
informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o
příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož aktivitu musí
vůči subjektu údajů vyvinout správce, aby požadované informace stanovené v
obecném nařízení subjektu údajů poskytl, resp. zpřístupnil.
Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů,
lze nalézt v článcích 13 a 14 obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje
poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů,
resp. nejsou získány od subjektu údajů. Právo na informování je ekvivalentem práva
na informace o zpracování stanoveném v § 11 současného zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti)
subjektu údajů, patří
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,

Toto prohlášení je přístupné na internerových stránkách www.citroenbn.cz
a na vyžádání v sídle společnosti Auto Michálek s.r.o.

