ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI
ÚDAJI
Zásady používání dat, osobních údajů a jejich
zpracovávání
Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob
zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také vaše práva vyplývající z
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.
Zásady platí pro společnost hand-made service s.r.o. (dále jen společnost)

Jak osobní data získáváme
Osobní data nám poskytují přímo subjekty osobních údajů.
Z

jakých důvodů údaje zpracováváme

Informace a osobní údaje zpracováváme ze dvou hlavních důvodů.
a. Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
b. Oprávněný zájem společnosti

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem
Zpracováváme a uchováváme pouze osobní údaje uvedené ve Směrnici o
zpracování osobních údajů společnosti (např. jméno a příjmení zaměstnance,
jeho dětí, rodné číslo, telefonní číslo).
Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky
na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi
pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak
takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu
pověření a proškolení zaměstnanci.
Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o
nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání
poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže.

Jak dlouho údaje zpracováváme
Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě
kterého jsou uchovávány.

Jaká máte práva
Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu,
přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel.
Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Jak můžete svá práva uplatnit
▪

▪

Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést
prostřednictvím e-mailu na lenka.doskocilova@hand-made-service.cz či
písemně na adresu sídla společnosti. Dle povahy údajů můžete být před
předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje
získat.
Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem.

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů (UOOU).

