NAKLÁDÁNÍ S DATY ZÁKAZNÍKA –
INFORMACE PODLE TYPU. 13, 14 A 21
OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
V následujících informacích bychom vám chtěli poskytnout pěehled o
zpracování vašich osobních údajě u nás a vašich z toho vyplývajících právech.
Které údaje jsou podrobně zpracovány a jak se používají, závisí pěevážně na
požadovaných nebo odsouhlasených službách individuálně v každém pěípadě.
Proto se na vás nemusí vztahovat všechna tvrzení obsažená v tomto
dokumentu.
Kromě toho mohou být tyto informace o ochraně osobních údajě oběas
aktualizovány. Nejnovější verzi měžete vždy najít na našich webových
stránkách: Zásady ochrany osobních údajě a používání cookies podle GDPR

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a koho
mohu kontaktovat?
Důležité informace o odpovědném subjektu za zpracování vašich údajů a jeho kontaktu najdete
zde:
https://www.territory-influence.com/en/imprint/

Druh shromážděných osobních údajů
Zpracováváme následující osobní údaje, které od vás obdržíme v prěběhu
našich obchodních vztahě:








Název spoleěnosti s právní formou a adresou
Tituly a jména
Telefonní ěísla
Faxová ěísla
Emailové adresy
Oblast ěinnosti nebo pozice

Vaše data zpracováváme pro následující účely a na
následujícím právním základě
Zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními evropského naěízení o
ochraně osobních údajě (GDPR).

Pro plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 b GDPR)

Data jsou zpracovávána pro provedení:
• naší zakázky
• vedlejších smluvních služeb

Na základě právních požadavků (čl. 6 odst. 1 c GDPR)
Jsme pěedmětem rězných právních závazkě, které vyžadují zpracování údajě.
Patěí sem napěíklad:




daěové zákony a úěetnictví
plnění požadavkě a dotazě orgáně dohledu nebo orgáně ěinných v
trestním ěízení
plnění kontrolních a ohlašovacích povinností podle daěového práva

Navíc měže být zveěejnění osobních údajě nezbytné pro úěely získávání děkazě,
stíhání nebo vymáhání oběanskoprávních nárokě v rámci úěedních / soudních
opatěení.

V rámci vyvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 f GDPR)
V pěípadě potěeby zpracováváme vaše údaje nad rámec skuteěného plnění
smlouvy, abychom ochránili oprávněné zájmy nás nebo těetích stran. Pěíklady
takových pěípadě jsou:




Zpracování v CRM systému
Vymáhání právních nárokě
A obrana v právních sporech

Kdo dostane má data?
Uvnitř společnosti
Zaměstnanci pro kontaktování vás a pro smluvní spolupráci (věetně plnění
pěedsmluvních opatěení).

V rámci zpracování objednávek
Vaše údaje mohou být pěedány poskytovatelěm služeb, kteěí pro nás pracují
jako smluvní zpracovatelé:






Podpora a / nebo údržba EDP nebo IT aplikací
Úěetní oddělení
Zniěení dat
Logistický partner, pokud vám posíláme zásilky
Tiskárna, pokud se tiskou personalizované dokumenty

Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni a zejména povinni s vašimi
daty zacházet děvěrně.

Ostatní třetí strany

Údaje budou pěedány pěíjemcěm mimo naši spoleěnost pouze v souladu s
platnými pěedpisy o ochraně dat. Pěíjemci osobních údajě mohou být
napěíklad:




Veěejné orgány a instituce (napě. Finanění nebo orgány ěinné v trestním
ěízení) v pěípadě právní nebo úěední povinnosti
Poskytovatelé úvěrě a finaněních služeb (zpracování platebních
transakcí)
Daěový poradce nebo úěetní (pověěení statutárního auditu)

Přenášejí se údaje do třetí země nebo do
mezinárodní organizace?
Vaše údaje budou zpracovávány pouze v rámci Evropské unie a zemí
Evropského hospodáěského prostoru (EHP).

Jak dlouho budou mé údaje uloženy?
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme, pokud je to nezbytné pro
splnění našich smluvních a právních závazkě. Pokud se údaje již nevyžadují pro
plnění smluvních nebo právních závazkě, jsou pravidelně vymazávány.
Existují výjimky,




pokud mají být splněny zákonné povinnosti archivace;
pro uchování děkazě v rámci zákonného statutu omezení a promlěení;
Ostatní, je-li to nutné.

Pokud se zpracování údajě provádí v oprávněném zájmu nás nebo těetí strany,
osobní údaje budou smazány, jakmile tento zájem již nebude dále existovat.
Výše zmíněné výjimky platí i zde.

Jaká mám práva na ochranu údajů?
Máte právo na pěístup podle ěl. 15 GDPR, právo na opravu podle ělánku 16
GDPR, právo na odstoupení podle ělánku 17 GDPR, právo na omezení
zpracování podle ělánku 18 GDPR, právo na námitku podle ělánku 21 GDPR a
právo na pěenos dat podle ělánku 20 GDPR.
Kromě toho existuje právo na odvolání k pěíslušnému orgánu dozoru na
ochranu údajě (ělánek 77 GDPR). Dozorěí orgán odpovědný za nás je:
Vedoucí dozorový úěad:
Bavarian State Office for Data Protection Supervision (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Dozorový úěad v ěeské republice:
Úěad pro ochranu osobních údajě (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Existuje povinnost poskytnout údaje?
Jako souěást smluvního vztahu musíte poskytnout osobní údaje požadované
pro zahájení, provedení a ukoněení smluvního vztahu a pro plnění souvisejících
smluvních závazkě, nebo údaje, které jsme ze zákona povinni vybírat. Bez
těchto informací obvykle nebudeme schopni s vámi uzavěít smlouvu.

Informace o právu podat námitku podle článku 21
obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)
Právo na námitku případ od případu
Máte právo kdykoliv, z děvodě vyplývajících z vaší konkrétní situace, vznést
námitky proti zpracování osobních údajě, které se vás týkají podle ěl. 6 odst. 1
písm. F) GDPR (zpracování údajě na základě vyvážení zájmě) profilování ve
smyslu ěl. 4 odst. 4 GDPR na základě tohoto ustanovení.
Pokud máte námitky, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud
nebudeme moci prokázat pěesvěděivé děvody hodné ochrany zpracování, které
pěevažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k
uplatnění, výkonu nebo obraně právních nárokě.

Příjemce odvolání
Námitka měže být formulována volně jen s pěedmětem "námitka" a s uvedením
vašeho jména, adresy a data narození a měla by být adresována:
activeMind AG
To the trnd data protection officer
Potsdamer Str. 3
80802 Munich
datenschutz@trnd.com

