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Informace o zpracování osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů

Fyzická osoba Bc. Martin Fojtík, Pořádí 6, 68751 Nivnice, tel: 775364481, IČO: 47346884 jakož to správce osobních
údajů svých zákazníků–účastníků zpracovává tyto údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činnosti zejména jako
poskytovatel Internetových služeb.
Účastník bere na vědomí, že své osobní údaje předává poskytovateli svobodně a dobrovolně. Poskytovatel prohlašuje, že
veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, název společnosti, IP adresa, telefon, IČ, DIČ, e-mail, bankovní spojení),
které zpracovává na základě níže popsaných účelů, jsou považovány za důvěrné a jsou shromažďovány, zpracovávány a
uchovávány v souladu splatnými zákony České republiky, zejména s Nařízením 2016/679 Sb. účinným od 25. 5. 2018.
Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro níže uvedené účely, není nutný výslovný souhlas Účastníka. Zpracování je nezbytné
za účelem uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, zaslání nabídky, poptávky, dále pro splnění
právní povinnosti – hlášení FÚ, ČSSZ, OSSZ, ÚP atd.
Osobní údaje jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu od skončení smluvního vztahu, pokud tomu nebrání jiný právní
titul pro uchování osobních údajů.
Účastník bere na vědomí, že zpracované osobní údaje mohou být předány zpracovatelům osobních údajů, kterých
poskytovatel užívá pro zpracování a dalším subjektům pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na poskytovatele a u
nichž to připouští právní předpis (Český telekomunikační úřad).
Účastníkovi náleží právo na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz (nebrání-li tomu jiný právní
titul), na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů a má právo vznést námitku.
Poskytovatel prohlašuje, že při zpracování údajů zavedl vhodná technická a organizační opatření pro ochranu osobních
údajů před ztrátou, poškozením či zničením. Tato povinnost vyplývá z Nařízení (EU) 2016/679 Sb. (GDPR).
Úplné znění Nařízení ke stažení zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
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