ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Industry Servis ZK, a.s.

Industry Servis ZK je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále „obecná nařízení a zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

1) Kontaktní údaje správce osobních údajů:
- Industry Servis ZK a.s., Holešovská 1691, 769 01 Holešov, IČ 63080303 (dále také „ISZK“ nebo
„společnost“:);
- e-mail: info@industryzk.cz, telefon: 573 396 741, ID datové schránky: 5gmtsb3.
2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: nebyl jmenován.
3) Referent správy osobních údajů: Jaroslav Takáč
- e-mail: takac@industryzk.cz, telefon: 775 047 374
4) Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: ISZK nepředává osobní údaje
do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
5) Automatizované zpracování: ISZK neprovádí automatizované zpracování osobních údajů;
6) Dozorový orgán:
- Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7;
- e-mail: posta@uoou.cz.

II.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány zejména na základě plnění
právních povinností, dále na základě plnění smluv, jejíž smluvní stranou jste, nebo z důvodu
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V odůvodněných případech
jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Jedná se
zejména o zpracování osobních údajů v kamerovém systému za účelem bezpečnosti, ochrany
zdraví a majetku. O umístění kamerového systému jsou fyzické osoby informovány informačními
cedulemi.
2) Ve výjimečných případech jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který
vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a jehož součástí je
informace o možnosti a způsobu, jak udělený souhlas kdykoliv odvolat.

III.

PŘEDÁVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Vaše osobní údaje poskytujeme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu
příjemcům, kterým jsme povinni tyto údaje poskytnout v rámci plnění zákonných povinností
stanovených nám příslušnými právními předpisy.
2) Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé
účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovávány po
dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem.
3) ISZK nepředává osobní údaje jiným správcům, nevyužívá externího zpracovatele, ani při
zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly
činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

IV.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

1) V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů, fyzická osoba, právo na přístup ke
svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznesení
námitky proti jejich zpracování, případně uplatnění práva na přenositelnost údajů a další práva podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
2) Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím referenta pro ochranu osobních údajů, jehož kontakty
jsou uvedeny v čl. I, a to těmito způsoby:
-

písemně na adresu společnosti k rukám referenta pro ochranu osobních údajů,
v elektronické podobě e-mailem, opatřeným kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým
podpisem žadatele zaslaným na elektronickou podatelnu ISZK – info@industryzk.cz,
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky žadatele,
osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu (podatelně) společnosti, z důvodu
identifikace žadatele mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušným ustanovením
obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte
právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

