INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro obchodní partnery společnosti INOX Technology a.s. a jejich zaměstnance
Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud s námi jako fyzická osoba
spolupracujete přímo či nepřímo (například jako zaměstnanec či dodavatel našeho
obchodního partnera). Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech.
Kdo bude s Vašimi údaji pracovat
Společnost INOX Technology a.s., IČO: 28683510, Letní 4933/20, Kokonín, 468 01 Jablonec
nad Nisou (Správce nebo my). Můžete nás kontaktovat na adrese sídla nebo emailem
info@inox-tech.cz.
O jaké osobní údaje se jedná:
Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám Vy nebo Vaši kolegové předali při
vzájemné komunikaci a spolupráci, a dále informace o naší spolupráci.
Proč údaje zpracováváme (účel) a jaký k tomu máme právní titul:
A.
Abychom mohli splnit smlouvu s Vámi nebo s naším obchodním partnerem, pro
kterého pracujete – takové zpracování je naším oprávněným zájmem.
B.
Abychom s Vámi mohli komunikovat ohledně naší vzájemné spolupráce a abychom
mohli naší vzájemnou spolupráci vyhodnotit. Takové zpracování je naším oprávněným
zájmem a pokud jste přímo naším obchodním partnerem, pak může být nutné k plnění
smlouvy s Vámi.
C.
Za účelem plnění našich povinností stanovenými právními předpisy (například
daňovými předpisy).
D.
Za účelem ochrany našich práv. Takové zpracování je naším oprávněným zájmem.
Jak dlouho budeme s údaji pracovat:
Do uplynutí 5 let od naší poslední komunikace, ledaže zákon stanoví delší dobu.
Komu můžeme Vaše údaje předat:
Vaše údaje můžeme předat státním orgánům nebo osobám, jejichž služeb využíváme při
zpracování Vašich údajů, například poskytovatelům IT služeb nebo dalších podpůrných
služeb. Takové osoby pracují s Vašimi údaji vždy jen podle našich pokynů a v mezích
uvedeného účelu. Vaše údaje nebudou v zásadě předávány mimo EU, ale pokud by k tomu
výjimečně došlo, budou údaje předány podle standardních smluvních doložek – bližší
informace o zabezpečení Vašich údajů v takovém případě jsou na stránkách Evropské
komise
Vaše práva:
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany
osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů –
zejména nařízení GDPR – můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy
informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme),
omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale
nebudeme s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (Vaše osobní údaje vymažeme pokud
již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, jejich
zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.). Můžete
odmítnout zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud
neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování. Můžete využít
práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte
prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Pokud byste se domnívali, že
zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

