
01. Správce osobních údajů:
Společnost SEMO VÝTAHY s.r.o., Dolní Dobrouč 375, 561 02,
IČO: 274 64 997, DIČ: CZ27464997, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 20568 od 24.11.2004.

02. Zpracování je:
a. manuální a týká se údajů, které jsou uspořádány v pořadačích v uzamykatekných skříňkach 
b. elektronické (např. soubory v počítači, data v databázi na serweru, web)

03. Jakých subjektů údajů se zpracovávané údaje týkají :
a. zaměstnanců
b. dodavatelů
c. odběratelů 
d. ohlašovatelů oprav z dispečinku 

04. Jaké údaje se zpracovávají:
a. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů 
(např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) 
a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu,
číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)  
b. popisné údaje (např. bankovní spojení) 
c. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
d. údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany 
subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.) 

05. Kategorie příjemců osobních údajů: 
a. Zdravotní pojišťovny
b. Česká správa sociálniho zabezpečení 
c. Finanční úřad
d. Veřejné instituce (Města, Školy, SBD apod.) v souvislosti s výběrovým řízením

06. Za jakým účelem se údaje shromažďují:
a. právní základ zpracování
b. plnění smlouvy (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy)
c. oprávněný zájem
d. jiné účely podmíněné souhlasem (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů)

07. Způsob zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádí správce v provozovně  Dolní Dobrouč, jednotlivými pověřenými zaměstnanci, 
prostředníctvím výpočetní techniky i manuálním způsobem v listinné podobě.

08. Doba zpracování:
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách,  ve spisovém a skartačním řádu 
či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů, popřípadě souhlasů.

09. Práva subjektů údajů:
a. Právo na přístup
b. Právo na opravu/ na aktuálnost údajů
c. Právo být zapomenut / právo na výmaz

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) 216/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR").

Toto prohlášení je platné od 25.května 2018.


