Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
dále již jen Zásady, ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU
2016/679, dále již jen Nařízení

Identifikace správce osobních údajů
ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 7 (dále již jen Správce)
Název subjektu:
IČ:
Adresa:

Ing. Tomáš Vůjta
44149573
Hluboček 227/12, 635 00 Brno

Všeobecná ustanovení
kapitola I.
1. Správce zaručuje při plném vědomí své odpovědnosti a provozních rizik všem subjektům
údajů ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 1 (dále již jen Subjekty) zpracování osobních údajů ve
smyslu Nařízení čl. 4, odst. 2 (dále již jen Zpracování) za přijetí technických, organizačních
a personálních opatření vedoucích k zajištění požadované ochrany osobních údajů na vysoké
úrovni a v souladu s Nařízením.
2. Cílem těchto Zásad je informovat Subjekty o tom, jak Správce Zpracovává osobní údaje,
které mu byly svěřeny.

kapitola II.
1. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů dle čl. 6 odst. 1. Nařízení z těchto právních
titulů:
a) při plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu bez udělení souhlasu
Subjektu se Zpracováním
b) při Zpracováních nezbytných pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje
bez udělení souhlasu Subjektu se Zpracováním
c) při Zpracováních nezbytných pro účely oprávněných zájmů Správce bez udělení
souhlasu Subjektu se Zpracováním
d) při Zpracováních nezbytných pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu nebo jiné
fyzické osoby bez udělení souhlasu Subjektu se Zpracováním
e) při dalších Zpracováních se souhlasem Subjektu se zpracováním - svobodným a kdykoli
odvolatelným

2. Při zpracování osobních údajů Správce ve svých procesech využívá služeb zpracovatelů ve
smyslu Nařízení čl. 4, odst. 8 (dále již jen Zpracovatelé). O takovém Zpracování Správce
informuje Subjekty na vyžádání.
3. Informace a přístup k osobním údajům: Pokud se osobní údaje týkající se Subjektu získávají
od Subjektu, poskytne na vyžádání Správce v okamžiku jejich získání informace dle
odstavce 1., bodů a) až f) a odstavce 2., bodů a) až f) čl. 13 Nařízení. Pokud se osobní údaje
týkající se Subjektu nezískávají od Subjektu, poskytne Správce na vyžádání informace dle
odstavce 1., bodů a) až f), odstavce 2., bodů a) až g) čl. 14 Nařízení při splnění všech
podmínek uvedených ve všech odstavcích bodů 3., 4. a 5. čl. 14 Nařízení.
4. Subjekt má dle čl. 15 Nařízení právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje
Zpracovávané Správcem, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu
tak, má právo získat přístup k těmto OÚ a k informacím dle odstavce 1., bodů a) až h) čl. 15
Nařízení.

