INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES je
docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o
zpracování jejich osobních údajů, případně bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na
přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).
Tímto si Vás dovolujeme informovat o tomto zpracování.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů za výše uvedeným účelem je
Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou,s.r.o.
IČO: 26940272 DIČ: CZ26940272
se sídlem Znojemská 428, Hrušovany nad Jevišovkou, 671 67
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47075
telefon: 515 229 160
email:
S osobními údaji zpracovanými správcem se mohou seznámit také zaměstnanci správce, a to v rozsahu nezbytném
pro dosažení cíle zpracování dat.
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně
osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Právní důvody zpracování Rozsah zpracování osobních
osobních údajů
údajů

Plnění právní
povinnosti;

Doba zpracování osobních
údajů

Fakturace služeb a
zboží

do lhůty stanovené
zákonem o účetnictví

Fakturace odběru vodné,stočné

do lhůty stanovené
zákonem o účetnictví

jméno, příjmení
adresa bydliště
telefonní číslo

Oprávněný zájem

Účel zpracování osobních
dat

e-mailová adresa
číslo účtu
IČ, DIČ

Plnění smlouvy

jméno, příjmení
adresa bydliště,
doručovací
telefonní číslo
e-mailová adresa
číslo účtu
datum narození, rodné
číslo
IČ, DIČ

Bez poskytnutí povinných údajů není správce schopen poskytnout poskytovateli údajů požadované služby.

3. Zdroje získávání osobních údajů a jejich předávání
Osobní údaje získává společnost buď přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního
styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů. Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní,
živnostenský či insolvenční), evidence ( např. katastr nemovitostí ) nebo webové stránky.
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními
předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných
prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů.
Osobní údaje s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují,
správce neposkytuje třetím osobám.
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci
můžete uplatnit:
 právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se
Vás týkají a které zpracováváme;
 právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané
právními předpisy;
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným pověřenci pro ochranu osobních údajů, jak je uvedena
v tomto informačním memorandu.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat
stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

