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Prohlášení o ochraně osobních údajů
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je zejména společnost FinalTek.com –
MgA, Zdeněk Klauda, Mikovcova 574/3, Praha 2 - Vinohrady, 120 04 Praha (dále jen
"Společnost"). Dle předpisu č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a o
změně některých zákonů vydává Společnost toto prohlášení.
Zpracovávat Vaše osobní údaje bude Společnost v postavení správce osobních
údajů, příp. její smluvní zpracovatelé splňující podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V
souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny osobní
údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely prodeje zboží a služeb
Společnosti a pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím
elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle
správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem
nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje mohou být
použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Ke
zpracování bude docházet automatizovaným způsobem i manuálně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly
shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní
údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
V zákonném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i pro obchodní a
marketingové účely. Poskytnuté osobní údaje mohou být v souladu s Vaším souhlasem
také předány spolupracujícím obchodním partnerům uvedeným na webových stránkách
Společnosti. Máte kdykoliv možnost písemně vyslovit nesouhlas se zpracováním svých
osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, resp. s jejich předáním uvedeným
subjektům.
Vaše osobní údaje považuje Společnost za důvěrné a je povinnen o nich
zachovávat mlčenlivost, stejně jako o údajích týkajících se Vašich smluv.
Máte právo požádat Společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů.
Tento úkon může být zpoplatněn.
Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu se
zákonem nebo s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, můžete Společnost
požádat o vysvětlení, resp. požadovat odstranění závadného stavu. Je-li Vaše žádost
oprávněná, Společnost závadný stav neprodleně odstraní. V případě nevyhovění Vaší
žádosti máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem
a má povinnost zpracovávané osobní údaje aktualizovat. Za tím účelem jsou osoby,
jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, povinny bezodkladně nahlásit jakoukoliv
jejich změnu.

V Praze, Dne 1. července 2016

MgA. Zdeněk Klauda, v.r.
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