Prohlášení o zpracování osobních údajů ve společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.

A. Prohlášení o zpracování osobních
ve společnosti Miroslavské strojírny, s.r.o.

údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prohlášení o zpracování
osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
(dále jen „GDPR“)
I.

Správce osobních údajů

Správce
Adresa
IČ/DIČ
Zapsaná v obchodním rejstříku

II.

Miroslavské strojírny, a.s.
Kostelní 222/41, 671 72 Miroslav
60730471
C 17384 vedená u Krajského soudu v Brně

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává pouze údaje poskytnuté přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon,
chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
Zpracovávány jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. r.č., datum narození, adresa
trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní
údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné
informace), popisné údaje (např. bankovní spojení) a další údaje nezbytné pro plnění
smlouvy. Dále údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci
uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních
údajů za účelem personálních řízení aj.).
Účelem zpracování osobních údajů jsou jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy,
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, archivace dokumentace
vedená na základě zákona, realizace výběrových řízení na volná pracovní místa, plnění
zákonných povinností ze strany správce a ochrana důležitých zájmů subjektu údajů.
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním
řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění
práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních
předpisů.
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III.

Poučení subjektů údajů



Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci
nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.



Zpracování osobních údajů provádí správce za dodržení všech bezpečnostních zásad.



Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či
profilování.



V případě, že je relevantní, subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

IV.

Kontaktní údaje

V případě, že máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních
údajů, kontaktujte, prosím, paní Renatu Petrikovou prostřednictvím
e-mailové adresy petrikova.r@mstrojirny.cz.
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