POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva související se zpracováním osobních
údajů:

Steel Center Europe, s.r.o.

Právo vzít souhlas zpět
V případě, že budeme zpracovávat některé Vaše
osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, budete
moci daný souhlas kdykoli odvolat. Učinit tak
můžete podepsaným písemným oznámením
zaslaným na adresu sídla Společnosti. Odvoláním
Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování
osobních údajů před jeho odvoláním.

Společnost Steel Center Europe, s.r.o. tímto
poskytuje níže uvedené informace subjektům
údajů
v souladu
s nařízením
Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako
„nařízení GDPR“).

Právo být informován o zpracování svých
osobních údajů

Totožnost správce: společnost Steel Center
Europe, s.r.o., se sídlem Škrétova 490/12, 120 00
Praha 2, IČO: 267 77 576, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 93079, za níž jedná pan Atsushi
Yoshida, jednatel (dále také jako „Společnost“).

Máte právo obdržet informace o tom, jakým
způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
(dále co je účelem zpracování, totožnost správce,
jeho oprávněné zájmy, kdo jsou příjemci osobních
údajů, apod.). Máte rovněž právo vědět, která
všechna práva můžete ve vztahu ke svým osobním
údajům uplatňovat. Základním zdrojem informací
je v tomto smyslu toto poučení.

Společnost v rámci výkonu své činnosti
zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro uzavření, splnění a případnou
změnu uzavřené smlouvy, jejíž smluvní stranou
jste Vy. Vámi poskytnuté osobní údaje Společnost
zpracovává pouze za účelem Vaší jednoznačné
identifikace a realizace smlouvy.

Právo na přístup k osobním údajům
Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění
požádat Společnost o informaci (potvrzení), zda
Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a
pokud zpracovávány jsou, máte právo tyto osobní
údaje získat a vyžádat si i doplňující informace.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení,
bydliště, IČ, DIČ, číslo účtu, telefon, email. Tyto
osobní údaje mohou být zpracovávány
Společností na základě smlouvy uzavřené s Vámi.

Právo na opravu, resp. doplnění
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů,
které se Vás týkají. Pokud se domníváte, že
Společnost zpracovává nepřesné údaje, máte
právo ji na to upozornit. Společnost má povinnost
zabývat se Vaší žádostí.

Osobní údaje mohou být zpracovávány
automatizovaně i manuálně. V souvislosti se
zpracováním osobních údajů pro účely realizace
uzavřené smlouvy nebude činěno žádné
rozhodnutí založené na výlučně automatizovaném
zpracování. Vaše osobní údaje nejsou předávány
do třetích zemí mimo Evropskou unii. Společnost
má právo pověřit zpracováním osobních údajů
zpracovatele, který se Společností uzavřel
zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné
záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Právo na výmaz se uplatní jen za situace, kdy jsou
splněny podmínky předvídané nařízením GDPR,
mezi něž patří např. následující situace (osobní
údaje již nejsou pro daný účel potřeba, odvoláte
souhlas, osobní údaje byly zpracovávány
protiprávně, apod.). Právo na výmaz se neuplatní,
pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro
splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování
podle práva Evropské unie nebo členského státu,

Společnost ukládá Vaše osobní údaje 3 roky po
skončení trvání smluvního vztahu.
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které se na Společnost vztahuje, anebo pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jak uplatnit práva: Svá práva plynoucí ze
zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoli
uplatnit kontaktováním Společnosti na adrese:
Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2.

Právo na omezení zpracování
Máte právo, aby společnost omezila zpracování
Vašich osobních údajů, pokud:
(a)

popíráte
přesnost
zpracovávaných
osobních údajů, zpracování bude omezeno
na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost
mohla jejich přesnost ověřit;

(b)

zpracování je protiprávní a Vy odmítáte
výmaz osobních údajů a požádáte místo
toho o omezení jejich použití;

(c)

Společnost již osobní údaje nepotřebuje
pro účely zpracování, ale Vy je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu svých
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 vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají, v situacích,
kdy nelze uplatnit právo na výmaz (tj. právo být
zapomenut).
Právo podat proti
dozorového úřadu

správci

stížnost

u

Máte se obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů se stížností (www.uoou.cz), pokud se
domníváte, že při zpracování Vašich osobních
údajů dochází k porušování nařízení GDPR.
K takovému porušení může dojít například tím, že
jsou zpracovávané údaje nepřesné, jejich
zpracování svým rozsahem přesahuje účel či nemá
žádný právní důvod.
Stížnost lze podat rovněž v případě, kdy
Společnost nedostatečně reaguje nebo vůbec
nereaguje na uplatnění Vašich práv.
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