Informace o zpracování osobních údajů
Finnproduct s.r.o.
Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech
souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou
„GDPR“.
Tento dokument je pravidelně aktualizován.
Ujišťujeme vás, 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. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní
zaměstnanec a za jakých podmínek, může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje
může zpracovávat.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co
nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž
vysvětlíme.

Informace o zpracování osobních údajů
Správce Vašich osobních údajů:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost, která stanovuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů: Finnproduct s.r.o., se sídlem Husitská 54, 130 00 Praha 3, zapsána u Městského
soudu v Praze, odd. C vložka 7110
tel. 222 541 281, email: t.cieslova@finnproduct.cz
Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá.
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následující příloze (č. 1). V rámci této přílohy
jsou uvedeny tyto informace:
- Účel zpracování
- Právní základ pro zpracování osobních údajů
- Kategorie subjektů údajů pro každý účel zpracování
- Kategorie osobních údajů pro každý subjekt údajů
- Kategorie příjemců osobních údajů (pokud jsou)
- Plánovaná doba zpracování
- Obecný popis technických a organizačních bezp. opatřeních přijatých za účelem zajištění
odpovídající úrovně zabezpečení údajů

PŘÍLOHA Č. 1:
ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ DLE ČL. 30 GDPR
(SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
Jméno a kontaktní údaje správce a Marie Cieślová, t.cieslova@finnproduct.cz
případného
pověřence
pro
ochranu osobních údajů
Účely zpracování

Právní základ zpracování
Popis kategorie subjektů údajů

Popis kategorie osobních údajů

•

shromažďování údajů o klientech a dodavatelích
nezbytných ke splnění zákonných povinností
•
shromažďování údajů o potencionálních klientech,
jejich oslovení za účelem obchodního sdělení;
•
vedení personální evidence zaměstnanců pro účely
plnění pracovněprávních smluv a povinností dle zákoníku
práce a dalších předpisů;
•
zpracování osobních údajů za účelem ochrany majetku
a zdraví (např. kamerové systémy)
•
Pro monitoring návštěvnosti webu používáme službu
Google Analytics, která sbírá anonymní data o uživatelích
webu a jejich chování. Detailní podmínky používání služby
Google Analytics najdete na adrese:
http://www.google.cz/analytics/terms/cz.html.
Poskytování služeb a plnění smlouvy; archivace
Zákazníci
Potencionální klienti, návštěvníci webu; vyplněním kontaktního
formuláře či zahájením chatu
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zákazníci, dodavatelé – název, sídlo, IČO, kontaktní osoba,
tel./e-mail
Návštěvník webu při vyplnění kontaktního formuláře: jméno, email
Zaměstnanci – jméno, příjmení, adresa, dat. narození,
pojišťovna, aj. údaje pro mzdovou účetní

Kategorie příjemců, kterým byly Zákazníci – interní: zaměstnanci firmy, obchodní zástupci firmy,
nebo
budou
osobní
údaje externí: vedení účetnictví, přepravní společnost Toptrans
zpřístupněny
Potencionální klienti, návštěvníci webu – interní: obchodní
zástupci firmy, externí: nikdo
Včetně příjemců ve třetích zemích Dodavatelé – interní: zaměstnanci firmy, externí: vedení
(mimo
EU/EHP)
nebo účetnictví
mezinárodních organizacích.
Zaměstnanci – interní: zaměstnavatel, externí: kontrolní orgány,
OSSZ, ČSSZ, FÚ, ÚP, smluvní pracovní lékař, daňový poradce
Informace o případném předání K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné
osobních údajů do třetí země mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání
(mimo EU/EHP) nebo mezinárodní neplánujeme.
organizace
Včetně identifikace této třetí země
či mezinárodní organizace, a v

případě předání podle čl. 49 odst. 1
GDPR doložení vhodných záruk.
Plánované lhůty pro výmaz Trvání smlouvy, archivace
jednotlivých kategorií údajů
Návštěvníci webu přes kontaktní formulář/ chatovací okénko,
bez uzavření smlouvy – 1 rok
Obecný popis technických a
organizačních
bezpečnostních
opatření přijatých za účelem
zajištění
odpovídající
úrovně
zabezpečení údajů

Zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní
údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování
nezbytné. Tato opatření zejména zajistí, aby osobní údaje
nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny
neomezenému počtu fyzických osob.
Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména
následující opatření:
•
•
•
•
•

zámky
omezení přístupových práv
provádění bezpečnostních záloh
šifrování
antivirová ochrana

Jako subjekt údajů máte následující práva:
- požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás jako správce zpracováváme ve smyslu článku 13,
článku 14 a článku 15 nařízení GDPR),
- požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů ve smyslu článků 16 a 17 nařízení GDPR),
- požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu článku 18 nařízení GDPR
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu článku 21 nařízení GDPR
- právo na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu článku 20 nařízení GDPR
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, a to včetně profilování ve smyslu článku
22 nařízení GDPR
- odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním
- na oznámení, že došlo k porušení zabezpečení jeho osobních údajů ve smyslu článku 34 nařízení
GDPR
- právo podat stížnost u dozorového úřadu článku 13, článku 14 a článku 15 nařízení GDPR Odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj, již udělený, souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat:
Odvolání písemně uděleného souhlasu musí obsahovat:
Vaši identifikaci (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození) v minimálním rozsahu, který Vás
dovolí autentizovat Uveďte výslovně, že si dále nepřejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje.
Vlastnoručně podepište.
Odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů lze poslat v písemné podobě, abychom měli o
Vašem odvolání řádně doložitelný záznam.
Uplatnění kteréhokoli Vašeho práva, která je adresováno nám jako správci: Uplatnění práva musí být
písemné, s Vaší prokazatelnou identifikací, předložené osobně v pobočce naší společnosti, popř. v
sídle společnosti. Pro Vaši autentizaci v rámci dálkového přístupu nedisponuje naše společnost
komunikačním kanálem, který dostatečnou autentizaci zajistil.
Informací, na které máte jako subjekt údajů právo a které nejsou uvedeny v tomto informačním
memorandu, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž předané prostřednictvím našich
poboček do sídla společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci.

