INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování jejich osobních
údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou na organizaci, jakožto správce
osobních údajů, kladeny ust. čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
GDPR).
MATEZEX spol. s r. o., sídlem Pražská třída 792/137a, 500 04 Hradec Králové,
IČ: 48170844 (dále jen „správce“) tímto informuje smluvní partnery, případně jejich
zástupce, zaměstnance (dále jen „subjekt údajů“) o zpracování a ochraně osobních údajů.
Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává v souladu s platnými právními předpisy osobní údaje subjektů údajů na
základě jejich sdělení za účelem uzavření smluvního či jiného právního vztahu se správcem,
dále v souvislosti s plněním smluv nebo dohod a za účelem uplatňováním nároků z nich ,
dále i pro vzájemnou komunikaci. Správce také zpracovává některé veřejně přístupné
informace, získávané především z veřejných rejstříků. S osobními údaji správce nakládá
zodpovědně, transparentně a subjekt údajů má nárok požádat o přehled evidovaných
osobních údajů, jejich aktualizaci, opravu či výmaz.
Zabezpečení osobních dat
Správce dbá na bezpečnost osobních dat, která předává subjekt údajů. Zpracování je
prováděno v sídle správce pověřenými osobami. Ke zpracování dochází prostřednictvím
výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě
za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce
údajů přijal technická, organizační a další opatření, aby pořízená data a následná práce s
nimi byla dostatečně chráněna s ohledem na rizikovost jejich zneužití, zničení, ztrátu či
jiného zpracování. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou
povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Jiným subjektům zpracovaná osobní data subjektu údajů správce nepředává bez souhlasu
subjektu údajů, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů
správce.
Zdroje osobních údajů
 přímo od subjektů údajů (e-mail, telefon, webové stránky, vizitky aj.)
 od distributorů
 z veřejně přístupných rejstříků, seznamů, evidencí (např. obchodní rejstřík,
živnostenský rejstřík, aj.)
Rozsah a forma zpracování osobních údajů
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:
 adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, název firmy, IČ,DIČ) a
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – adresa, číslo
telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa aj.)

 popisné údaje (např. číslo bankovního účtu)
 další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané na základě uděleného
souhlasu ze strany subjektu údajů
 transakční údaje, e-mailová komunikace
Kategorie subjektů údajů
 zákazník správce
 dodavatel služby
 zaměstnanec správce
 jiná osoba či subjekt, které jsou ve smluvním vztahu ke správci
 uchazeč o zaměstnání
Kategorie příjemců osobních údajů
 správce
 další smluvní subjekty správce (např. účetní firma, bezpečnostní agentura, aj.)
 finanční ústavy
 veřejné ústavy
 státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými
právními předpisy
Doba zpracování a uchování osobních údajů
Ke zpracování a uchování osobních údajů dochází po dobu, která je nezbytná pro účely, pro
které jsou údaje zpracovány a dále k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
závazkového vztahu, tak i z daných právních předpisů
Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo :
 na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení GDPR
 na opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR
 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení GDPR
 na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 nařízení GDPR
 na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 nařízení GDPR
 vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR
 podat stížnost u dozorového úřadu
V Hradci Králové 25.5.2018

