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Zásady zpracování osobních údajů
V souladu s Nařízením (EU) 2016167 9, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů(dále
jen,,Nařízení"), tímto Společnost ESOX s.r.o,, lČO: q-7S qTl
01, se sídIem Kladno 272 0I, Smečenská B37, spisová

značka obchodního rejstříku C 26431, vedená

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Pro jednotlivé účelyzpracování Správce zpracovává
zejména následující kategorie osobních údajů,nebo
některé z nich:
r identlfikační a adresníúdaje,

u

Městského soudu v Praze (dá|e jen "Správce") poskytuje

svým zákazníkům a ostatním dotčeným subjektům
osobních údajů(jako např. zástupcům či kontaktním

o kontaktní úoa;e a údaje nezbytné pro

osobám svých zákazníků, ško|eným osobám, zájemcům o
služby a zboží,návštěvníkůminternetových stránek, jakož
i dodavatelům a ostatním obchodním partnerům),
informace o zásadách, které jako Správce osobních údajů
podle obecně závazných právních předpisů na ochranu
osobních údajůzachovává přl zpracování osobních údajů

fyzických osob, k němuž dochází při provozování svých
podnikatelských činnostía činnostech s tímto souvisejících
(dále jen ,,Zásadv"\,
Správce provozu,je webové stránky www.esoxkladno.cz.
Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za

komunikaci,

r
.

dalšíZpracovatele, kteří se na zpracování budou podílet.

Se Správcem se lze spojit mimo jiné ive věcech ochrany
osobnich údajůna tel. čísle+420 3t2 267 433 či e-mailem
info@esoxkladno.cz.

.
.

r

rámci čerpání

záznamy souvisejícís provozem správce, vč.

záznamy související s nastavením, čerpáním či

poskytnutím služeb, včetně odpovídající
údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu
údajů.

Správce sp|ňuje veškerézákonné povinnosti vyžadované

o

ochraně

Rozsah zpracovávaných údajůzávisí vždy na tom, ke
kterému účeluzpracování se vztahuje, avšak vždy se řídí
zásadou minimalizace údajůvyplývajícíz Nařízení.

osobn íclt údajůa GDPR, a tedy že:
a

v

doku mentace,

Právní základ zpracování osobních údalů

legisIativou, zejména zákonem

údajůdoručených ze zařizení
služeb,

telefonních hovorů, kamerových záznamů apod,,

jakým účelem,po jak dlouhou dobu a vybírá případné

platnou

údaje o odebíraných službách, jejich využívánía
platební morálce, případně zakoupeném zboží,

zpracovává osobní údale vždy na základě předem

určenéholegitimního účeIu,který je subjektům
údalůzřejmý,
pro většinu účelůzpracovává osobní údaje přímo
na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na

základě zákona, tudížbez nutnosti obstarání
souhIasu subjektu údajů,pro ostatní případy

Kategorie přljemců osobních údajů
V rámci zpracování osobních údajůmůžedocházet
zpřístu pnění dalšímsubjektům

r

c

aktivity stanice měřeníemisí

c p|nění smluv se svými
pa

kteří se přímo podílína některé dílčíčinnosti

.

kteří požadujíinformace o soú školených
Správcem

.

zpracovává osobní údaje pro násIedující účely:

obchodnía ško|ícíčinnost,

jejich

zpracování (dále jen Zpracovatelé)

zpracovává OÚ na základě souhIasu.

o

k

specializovaných služeb společnosti (např, právní
poradci, lT specialisté apod,), jejichž primárním
obsahem není zpracování těchto údajů.

Zpracovatelé vykonávají činnosti zpracování osobních
smluvními

rtnery,

údajůzásadně na základě uzavřené smlouvy o zpracování
osobních údajů.

o

plnění svých zákonných povinností,

předávání oú do třetích zemí

o

přímého marl<etingu,

K předávání osobních údajůpříjemci ve třetí zemi (mimo
EU), resp. mezinárodní organizaci, V ramcl obchodních

c

reklamnía marketingovéčinnosti.

ESOX s.r,o.
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Zásady zpracování osobních údajů
Doba uloženíosobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy v souladu se

technická a organizační opatření, která zamezu )í zneužití,
poškození nebo zničeníosobních úda.lů.

zásadou

minimalizace doby uIožení vyplývajíci z Nařízeni, tzn.
pouze po dobu, jež je nezbytná pro účely,pro které jsou

Práva SOÚ v souvislosti s ochranou osobních údajů

zpracovávány, Po uplynutí doby uIoženíjsou osobní údaje
bud' vymazány, anonymizovány nebo skartovány.

V

souvisIosti s ochranou osobních údajůmá subjekt
osobních údajůřadu, práv. Mezi nejdůležitějšípráva patří:
o Právo na informace, které je plněno již touto
informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů.

Pro jednotlivé účeIyzpracování jsou určena samostatná
kritéria pro stanovení doby uIoženíosobních údajů,z
nichž vyplývalí násIedující doby:

o

o

u poskytování služeb jsou osobní údaje týkajícíse

zákazníků,kteří mají spIněny veškeré své závazky
vůčispolečnosti, uloženy po dobu 5 let ode dne

ukončení poslední smlouvy zákaznika

Právo na přístup, kdy SOÚ můžekdykoli vyzvat
Správce o doložení informací, zda, jaké a proč
osobní údaje SOÚ Správce zpracovává,

o

se

Právo na doplnění a změnu osobních údajův
případě, pokud se u SOÚ něco změní nebo SOÚ

společnosti (neříká-li zákon .1inak); osobní údaje
zájemců o služby společnosti, kde nedošlo k

shledá své osobní údaje neaktuální nebo

uzavřeni smlouvy

neú pl né.

o

poskytování služeb, jsou

o

osobní údaje zájemců uloženy po dobu 3 let od

ukončeníjednáni

o uzavřeni smlouvy

Právo na omezení zpracování SOÚ můževyužít,
pokud se domnívá, že Správce zpracovává jeho

o

údaje nepřesně, domníváte se, že provádí

poskytování sIužeb,

.

zpracování nezákonně, aIe nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud SOÚ vznesl námitku

u pIněnísmluv se smluvními partnery jsou osobní

údaje týkajícíse smluvních partnerů uIoženy po

dobu

5let od

ukončenípřísIušnésmlouvy;

o

v

případě existence sporných práv vyplývajících ze

smlouvy, jsou osobní údaje uIoženy po dobu
nezbytnou

l<

o

řádnému vedení sporu a vypořádání

sporných práv;

.
.

někomu jinému.

Právo na výmaz (být zapomenut) se využije v

dílčíchzpracovatelů. ]edná se však o data, která
nejsou u Správce uložena na základě zákonné

povinnosti

u zajištění ochrany práv a právem chráněných
zájmů společnosti jsou osobní údaje subjektu
údajůuloženy po dobu nezbytnou k ochraně
předmětných práv a právem chráněných zálmů

či z důvodu plnění smluvního či

oprávněného důvodu.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V

případě,

M

lčenlivost

že SOÚ dozná, že Správce s jeho

údaji

nezachází v souladu se zákonem, má právo se 5e svou
stížnostíkdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů.Správce vždy ocení, pokud tato situace bude
nejdříve řešena s ním, aby proběhIo vysvětlení či rovnou
případná náprava.

(např. kamerové záznamy prostor správce jsou
uloženy po dobu 30 dnů; evidence dIužníkůjsou
vedeny po dobu trvání pohIedávek apod.),

u přímého marketingu jsou osobní údaje
zákazníků uloženy po dobu trvání zákonem
založenéhooprávnění předmětné údaje užívat,

Všichni zaměstnanci i spolupracovníci Správce, kteří
zpracovávají osobní údaje, jsou smluvně povinni
zachovávat mlčenlivost o osobních údajich a o

resp. dobu trvání souhlasu,

Zabezpečenía ochrana osobních údajů

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohroziIo

zabezpečenívašich osobních údajů.Tato mlčenlivost
přitom trvá i po skončenízávazkových vztahů se

Správce chrání osobní údaje v maximální možne míře
pomocí moderních technologií, které odpovídalístupni

Správcem.

technického rozvoje. Byla přijata veškerá potřebná

ESOX s.r,o.

Právo na přenositelnost je možnévyužít, pokud
SOÚ by chtěl své osobní údaje vzít a přenést k

případě, kdy SOÚ požaduje výmaz všech
osobních údajůze systému i ze systému všech

u plnění zákonných povinnostijsou údaje uloženy
po dobu stanovenou zákonem,
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Zásady zpracování osobních údajů

lng.Stanislav Fojt-jednatel společnosti

Tyto zásady zpracování osobních údajůplatí od 1.6.2018.
Za správnost a dodržování zásad ve společnosti odpovídá:

ESOX s.r.o.

Smečenská B37
272 04 KLADNo - RozoĚLov
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