INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost AUTOVRAKOVIŠTĚ HEJTMÁNKA s.r.o., se sídlem K Podchlumí 1356, 293 01 Mladá Boleslav, IČ
27173984, DIČ CZ27173984, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101923
(dále jen jako „správce“) je správcem osobních údajů fyzických osob dodavatelů, či odběratelů služeb a zboží,
přičemž tato společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází
k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).
Kontaktní údaje na správce:
-

doručovací adresa: K Podchlumí 1356, 293 01 Mladá Boleslav, Česká republika
emailová adresa: autovrakovistehejtmanka@seznam.cz
emailová adresa: info@autovrakovistehejtmanka.cz
ID Datová schránka: kimptcn
telefonní kontakt: +420 326 73 44 11

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje fyzických osob - dodavatelů či odběratelů služeb a zboží správce
(dále také jako „smluvní partner“) a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu smluvní
partner poskytl nebo které správce získal v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy
uzavřené mezi správcem a smluvním partnerem. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje smluvního
partnera: jméno, příjmení, bydliště, místo podnikání, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, číslo dokladu
totožnosti, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní telefonní číslo, bankovní spojení, údaje týkající se vozidla
smluvního partnera (zejména typ a tovární značku vozidla, barvu, rok výroby, číslo technického průkazu vozidla,
registrační značka vozidla, VIN kód vozidla). Uvedený výčet osobních údajů, které správce bude zpracovávat,
nemusí být vyčerpávající a zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého smluvního partnera.
Důvodem pro zpracování osobních údajů smluvního partnera je výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené
smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem a dále zasílání obchodních sdělení ze strany správce.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
-

plnění smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem;
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních
sdělení správce vůči smluvnímu partnerovi;
plnění informační povinnosti vůči orgánům státní správy;
plnění zákonných povinností správce vyplývajících ze zákona,
ochrana práv, majetku a oprávněných zájmů správce

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů smluvního partnera budou poskytovatelé údržby informačního
systému, osoby, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zákona
číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“),
osoby podílející se na výkonu práv a povinností z uzavřené smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem, osoby
spolupracující se správcem ve mzdové oblasti, v oblasti účetnictví, daňového poradenství a práva. Správce bude ve
všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, aby u těchto třetích osob bylo zavedeno vhodné zabezpečení
k zajištění ochrany osobních údajů smluvního partnera. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje smluvního
partnera do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Údaje smluvního partnera bude správce oprávněn mít uložené a
používat je pouze:
-

-

po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu
práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi smluvním partnerem a správcem a k uplatňování
nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let ode dne skončení tohoto smluvního
vztahu
po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy
budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce,
v němž došlo k uzavření smlouvy mezi smluvním partnerem a správcem

Z důvodu ochrany majetku správce a z důvodu možných krádeží skladovaného zboží nebo jiného majetku je
v prostorách správce na adrese K Podchlumí 1356, 293 01 Mladá Boleslav instalován kamerový systém, jehož
součástí je i pořizování kamerových záběrů, a to za účelem jejich možného využití k identifikaci osob v souvislosti

s jejich neoprávněným jednáním. Kamerový systém se záznamem bude provozován, neboť je to nezbytné pro
ochranu práv a právem chráněných zájmů správce i zaměstnanců a je to jediný možný a účelný způsob ke zjištění
pachatele. Správcem a dodavatelem kamerového systému a správcem i zpracovatelem osobních údajů získaných
tímto kamerovým systémem je správce. Ze všech instalovaných kamer je pořizován záznam, který je ukládán na
diskové nosiče uložené v počítači, k němuž má přístup pouze administrátor kamerových záznamů, a to
prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla. Datové nosiče jsou chráněny antivirovým softwarem.
Administrátorem kamerových záznamů je jednatel společnosti pan Tomáš Šťastný a v době jeho nepřítomnosti
druhý jednatel společnosti pan Tomáš Trubička, kteří byli k nakládání s kamerovým systémem a záznamy vyškoleni a
budou provádět i údržbu kamerového systému. Údaje získané z kamerového systému nebudou kromě výjimek
uvedených v právních předpisech dále nikomu předávány ani zpřístupňovány, s výjimkou orgánů činných v trestním
řízení, či správní orgánů, a to v souvislosti s porušením práv a právem chráněných zájmů společnosti i třetích osob.
Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, tj. subjekt údajů, má právo požádat správce o vysvětlení přístupu ke
svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, pokud byly tyto údaje kamerovým systémem
zaznamenány, či na odstranění neoprávněně vzniklého stavu.
Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s
právními předpisy, zejména:
-

provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům
pro jejich zpracování,
provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či
vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
zajistil, že systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů budou používat pouze oprávněné osoby,
zajistil, že fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů
budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob,
bude pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní
údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,
provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

Za podmínek stanovených v nařízení má správce, jehož osobní údaje se zpracovávají výše uvedeným způsobem,
právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, omezení nebo výmaz jeho
osobních údajů, pokud to umožňují právní předpisy a povinnosti správce, právo vznést námitku proti zpracování
jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zpracování osobních údajů smluvního partnera provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi
smluvním partnerem a správcem. Smluvní partner není povinen osobní údaje správci poskytnout, poskytnutí
osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů
smluvního partnera není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Za podmínek stanovených v nařízení má smluvní partner, jehož osobní údaje se zpracovávají výše uvedeným
způsobem, právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu, omezení nebo výmaz jeho
osobních údajů, pokud to umožňují právní předpisy a povinnosti správce, právo vznést námitku proti zpracování
jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práva smluvního partnera na výmaz jeho
osobních údajů však nebude správce moci nadále řádně poskytovat služby dle uzavřené smlouvy mezi správcem a
smluvním partnerem.
Já, níže podepsaný, tímto potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými informacemi o zpracování a
dalším nakládání s osobními údaji správcem.
V Mladé Boleslavi, dne
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:

