Informace o rozsahu zpracování osobních údajů a o právech subjektu
údajů na webové stránky:

1. Základní informace:
Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. dbá na ochranu osobních údajů a má zavedeny vnitřní standardy,
jejichž smyslem je bezpečné nakládání se zpracovávanými osobními údaji, v souladu s platnými právními
předpisy (především Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen „Nařízení GDPR“, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů).
Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás, od třetích osob, nebo z veřejných rejstříků.
2. Správce
Správcem osobních údajů je společnost TECHNISERV, spol. s r.o., se sídlem: Baarova 231/36, Praha
4, PSČ 140 00, IČO: 442 64 020, která jediná rozhoduje o účelu, k jakému budou Vaše osobní údaje
zpracovávány a za použití jakých prostředků. Výjimkou jsou pouze záznamy kamerového sledování.
Záznamy kamerového sledování zpracovává společnost TECHNISERV, spol. s r.o. ve spolupráci
s vlastníkem objektu Moskevská 949, společností TEN Centrum, s.r.o., se sídlem: Praha 10 Vršovice,
Moskevská 949, PSČ 10100, IČO: 27128741, jakožto společní správci osobních údajů zachycených
při kamerovém sledování objektu.
3.

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů:

1) plnění zákonné povinnosti
2) plnění smlouvy
3) zasílání obchodních nabídek produktů a služeb společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.
4. Osobní údaje zpracovávané z důvodu zákonné povinnosti
Pro splnění svých zákonných povinností budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v zákonem
stanoveném rozsahu a jen v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností
(zejména archivačních, daňových, apod.).
Doba zpracování bude odpovídat době, po kterou trvá zákonná povinnost, k jejímuž splnění jsou Vaše
osobní údaje zpracovávány.
5. Osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění smlouvy
Další zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. bude prováděno
v případech, kdy to bude nutné pro plnění povinností plynoucích společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.
z uzavřené smlouvy, v souvislosti s výkonem její podnikatelské činnosti.
V takovém případě bude společnost TECHNISERV, spol. s r.o. zpracovávat jen ty Vaše osobní údaje,
které jsou nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou uzavřela.
Vaše osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro splnění
smluvních povinností a naplnění smlouvy.
Doba zpracování bude po dobu účinnosti smlouvy, k jejímuž plnění jsou osobní údaje zpracovávány.
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6. Zasílání obchodních nabídek produktů a služeb
Rozsah zpracování:
Vaše osobní údaje, (půjde o jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, adresa
elektronické pošty, eventuálně i další osobní údaje, které nám při udělení souhlasu sdělíte), budeme
s Vaším souhlasem zpracovávat pouze z důvodu, abychom Vám mohli zasílat pro Vás zajímavé
nabídky produktů a služeb společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.
Doba zpracování a doba uložení:
Vaše osobní údaje budeme pro účely zasílání obchodních nabídek zpracovávat po dobu 4 let, nejpozději
však do odvolání Vašeho souhlasu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemným sdělením (viz odstavec 8, bod 9).
7. Způsob a prostředky zpracování:
Zpracování Vašich osobních údajů budeme provádět s využitím přiměřených systémových a technických
opatření k jejich ochraně.
K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pověřené osoby, poučené o nakládání s osobními
údaji a zavázané mlčenlivostí.
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování.
Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho vědomí předány do třetí země, ani zahraničnímu subjektu.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl určen.
8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:


právo být informován o zpracování Vašich osobních údajů, zejména o účelu zpracování, o
totožnosti správce, zpracovatele, o Vašich oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.



právo na přístup k osobním údajům:
Máte právo požádat nás o poskytnutí informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, o jaké údaje
se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.



právo na opravu, resp. doplnění:
Na základě Vaší písemné žádosti a v souladu s ní opravíme Vaše nepřesné osobní údaje, anebo
doplníme Vaše osobní údaje, které jsou neúplné, do 15 dnů od obdržení Vaší žádosti.
Současně budeme o opravě nebo doplnění osobních údajů informovat příjemce, kterým byly Vaše
osobní údaje zpřístupněny.



právo na výmaz Vašich osobních údajů:
Osobní údaje, v jejichž výmazu nám nebrání právní předpisy, nebo plnění našich povinností
plynoucích nám ze smlouvy, vymažeme z našich systémů do 15 dnů od obdržení Vaší žádosti.
O likvidaci Vašich osobních údajů Vás budeme informovat emailem.
Současně budeme o výmazu osobních údajů informovat příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje
zpřístupněny.



právo na omezení zpracování:
Osobní údaje, ohledně nichž nám právní předpisy, nebo plnění našich povinností plynoucích nám ze
smlouvy s klientem nebrání omezit jejich zpracování ve Vámi požadovaném rozsahu, budeme nadále
zpracovávat jen v omezeném rozsahu, a to do 15 dnů od obdržení Vaší žádosti. O omezení
zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme informovat emailem.
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právo na přenositelnost údajů k jinému subjektu:
Na základě Vaší písemné žádosti budou Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přeneseny
k subjektu, kterého jste v žádosti uvedl/a. do 15 dnů od obdržení Vaší žádosti. O přenesení Vašich
osobních údajů Vás budeme informovat emailem.



právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.



právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování a právo žádat, aby Vaše osobní údaje
nebyly profilovány.



právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a právo žádat výmaz
osobních údajů v případě, kdy zpracování Vašich osobních údajů bude na základě Vašeho souhlasu.
Osobní údaje, v jejichž výmazu nám nebrání právní předpisy, nebo plnění našich povinností
plynoucích nám ze smlouvy s klientem, vymažeme z našich systémů do 15 dnů od obdržení Vaší
žádosti. O likvidaci Vašich osobních údajů Vás budeme informovat emailem. Současně budeme o
výmazu osobních údajů informovat příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny.



Možnost obrany:
V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů prováděným
správcem, můžete podat stížnost přímo jí, na kontakty uvedené na těchto webových stránkách,
nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4) Kamerové sledování:
Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. jako uživatel a TEN Centrum, s.r.o., jako vlastník objektu
Moskevská 949/86, z titulu svého oprávněného zájmu provozují ve vstupních prostorách objektu a
u vstupů na některá pracoviště společnosti TECHNISERV, spol. s r.o. kamerové systémy se
záznamem. Kamerové systémy se záznamem monitorují pohyb osob.
Kamerový záznam je uchováván na zabezpečeném úložišti po dobu 5 dnů, poté je nevratně vymazán.
5) Používání cookies:
Společnost TECHNISERV, spol. s r.o. nepoužívá při provozování tohoto webu soubory cookies.

3

