Zásady aktualizované 17. 09. 2019 ve 12:27 hod.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Článek 13 Nařízení EU č. 679 z 27. dubna 2016 ohledně ochrany osobních údajů - „GDPR“)

Ve shodě s požadavky uvedenými v Nařízení na ochranu osobních údajů správce zpracování údajů poskytuje subjektu údajů následující
informace ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů.

SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Obchodní název

Alps South Europe S.R.O.

IČ DPH / DIČ

CZ 017 414 11/ CZ 017 414 11

Adresa

Božkovské náměstí 17/21 - 32600 Plzeň – Česká republika

Tel. | E-mail | Certifikovaný e-mail

+420 377 223 127, info@easyliner.eu

Zákonný zástupce

Fabio Vendraminetto

Žádosti na uplatnění práv vyplývajících z GDPR pro subjekty údajů a zrušení souhlasu mohou být zaslány správci zpracování

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Seznam kategorií subjektů údajů

Zákazníci
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ZPRACOVÁNÍ
Zákazníci
Účely

Správa smluv se zákazníky, požadavky a povinnosti managementu, uplatňování práv správce
zpracování, prodejní a marketingové aktivity

Právní základy

Výkon smlouvy, oprávněné zájmy

Volitelný/Povinný souhlas

Pro údaje shromažďované a používané v souvislosti s právními základy pro výkon smlouvy a
oprávněné zájmy váš souhlas není potřebný. (písmeno f, článek 6 GDPR)

Volitelné/Povinné poskytnutí

Neposkytnutí výše uvedených osobních údajů znemožní vykonání předmětné smlouvy.
Nařízení ohledně výše uvedených osobních údajů je volitelné, ale potřebné pro provádění
služeb nabízených správcem zpracování.
Vaše údaje budou odhaleny za účelem splnění zákonných povinností nebo pro účely působení
v rámci uplatnění smlouvy následujícím třetím stranám:
Inkasní služba, subjekty, kterým musí být údaje oznamovány ze zákona. Za účelem
zpracování a vyhovění některým požadavkům firma Alps používá poskytovatele služeb

Kategorie příjemců

třetích stran, kteří mohou odesílat vaše osobní údaje. Udělením vašeho souhlasu souhlasíte s
takovýmto postupem firmy Alps. Vaše údaje budou oznámeny výhradně pro účely uspokojení
vašeho požadavku; externí poskytovatelé služeb, kteří tento požadavek přijmou, nebudou
vaše osobní údaje používat žádným jiným způsobem.
Všeobecné údaje

Doba uchovávání

Správce zpracování musí uchovávat vaše údaje po
dobu potřebnou pro splnění výše uvedených účelů
nebo po dobu nařízenou platnou legislativou a
souvisejícími daňovými nařízeními.
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SOUHRNNÝ PŘEHLED ÚČELŮ
Zpracování osobních údajů musí být provedeno pro následující účely

Účely, které nevyžadují souhlas

Účely

Právní základy

Správa zákaznických smluv

Provádění smlouvy

Požadavky a povinnosti pro působení

Provádění smlouvy

Uplatnění práv správce zpracování

Oprávněné zájmy správce zpracování při
uplatnění jeho práv

Prodejní a marketingové aktivity

Oprávněné zájmy správce zpracování na
kontaktování svých zákazníků ohledně
předvídatelného očekávání zákazníka, že
bude opětovně kontaktován

Pro údaje shromažďované pro potřeby související s vykonáváním aktivit souvisejících se smlouvou a pro shodu s uvedenými
zákonnými povinnostmi váš souhlas není potřebný. Neposkytnutí výše uvedených osobních údajů znemožní vykonání předmětné
smlouvy. Pro údaje shromažďované a používané pro oprávněné zájmy správce zpracování váš souhlas není potřebný (písmeno f,
článek 6 GDPR). Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je volitelné, ale potřebné pro provádění služeb nabízených správcem
zpracování. Odmítnutí poskytnutí uvedených údajů úplně nebo částečně znemožní poskytování požadovaných služeb.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
(Články 15 až 22 a článek 13 GDPR)

Právo na přístup

Subjekt údajů má právo, vyplývající z nařízení článku 15 GDPR, požádat správce zpracování o přístup ke
svým osobním údajům.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, vyplývající z nařízení článku 16 GDPR, požádat správce zpracování o opravu
svých osobních údajů.

Právo na vymazání

Subjekt údajů má právo, vyplývající z nařízení článku 17 GDPR, požádat správce zpracování o vymazání
svých osobních údajů.

Právo na omezení
zpracování

Subjekt údajů má právo, vyplývající z nařízení článku 18 GDPR, požádat správce zpracování o omezení
zpracování svých osobních údajů.

Právo na odmítnutí

Subjekt údajů má právo, vyplývající z nařízení článku 21 GDPR, odmítnout zpracování svých osobních
údajů.

Další poznámky

Subjekt údajů může také předložit stížnost na příslušný dozorný orgán (například Italský orgán pro
ochranu osobních údajů).

Správce zpracování si vyhrazuje právo na provedení jakýchkoli změn v těchto zásadách, které bude považovat za vhodné nebo které
jsou povinné na základě platných zákonů, a to na základě jeho uvážení a kdykoli. Uživatelé musí být informováni o jakýchkoli
změnách této události.
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