Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR
ve společnosti GSE spol. s r.o. IČ: 27523519 se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 152005
dále jen "správce"
Vážení klienti,
abychom mohli dostát svým zavazkům vůči Vám i vůči státním institucím a zákonným
požadavkům musíme zpracovat některé Vaše osobní údaje. K tomu uvádíme:
1. Za osobní údaje se ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General
Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů atd. se zejména za tyto údaje
NEPOVAŽUJÍ ÚDAJE O PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH a dále JMÉNA a PŘÍJMENÍ bez
uvedení dalších identifikačních údajů.
2. Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce.
3. Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek, plnění smluv a případně
řešení reklamací.
4. Zpracováváme Vaše jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště i doručuvací adresu, e-mail,
telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednanou službu a její cenu, rodné číslo a datum narození,
informace z rejstříku trestů a informace o dosaženém vzdělání a praxi. Mnoho z těchto uvedených
údajů je však dostupných ve veřejných rejstřících. Výlučně prohlašujeme, že informace o IP
adresách našich zákazníků nezpracováváme a dále neevidujeme informace o platebních
prostředcích klientů.
5. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy či objednávky ze strany Vás zákazníků.
Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smlouvy a nejméně 3 další
následující roky podle jiného právního předpisu. Z části poskytnutých osobních údajů v našem
zastoupení vznikájí veřejné listiny ve formě notářského zápisu. Tyto listiny evidujeme nejméně 10
let od data jejich vzniku. Ve věci veřejných listin již neprovádíme zpracování osobních údajů.
6. Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
7. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a
příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš
souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoliv odvolat.
8. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému.
Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv
odvolat.
9. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k
profilování.
10. Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

11. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným,
osobám.
12. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od
nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému
správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při
zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR.
V Praze dne 24.5. 2018
GSE spol. s r.o.

