Zásady ochrany osobních údajů
ve smyslu 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/EC (dále jen „GDPR“),
vydané společností

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU U NÁS VŽDY CHRÁNĚNY
Ochranu soukromí považujeme za svou prioritní povinnost. S osobními údaji a
kontakty nakládáme zásadně v souladu s platnou legislativou.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Společnost H.K.N.E.D. s.r.o. (dále jen "Správce") zpracovává Vaše
osobní údaje nutné pro řádný výkon své činnosti (dále „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro účely zpracování cenové
nabídky a plnění závazků vyplývajících z obchodní spolupráce.
3. Osobní údaje nebudou bez souhlasu poskytnuty třetím stranám
4. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy,
dále ponechány po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
Správce.
5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte:
1. Právo na přístup k Osobním údajům. Správce je možno kdykoliv
požádat o informaci, za jakými účely jsou Osobní údaje
zpracovávány, v jakém rozsahu a komu jsou zpřístupněny, jak dlouho
budou zpracovávány a odkud byly získány.
2. Právo na opravu Osobních údajů. Správce je možno požádat o
opravu či doplnění Osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné.
3. Právo na výmaz Osobních údajů. Správce musí vymazat Osobní
údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny, a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, nebo
po vznesení námitky proti zpracování, pokud neexistují žádné
oprávněné důvody pro zpracování.
4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů. Pokud se řeší
sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, můžete
zpracování Osobních údajů omezit. Správce může mít Osobní údaje
pouze uloženy, další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem.
5. Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat Osobní údaje,
které jste poskytl Správci pro účely plnění smlouvy, ve
strukturovaném, písemném a strojově čitelném formátu.
6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů. Proti
zpracování Osobních údajů můžete u Správce podat písemnou či
elektronickou námitku. Správce Osobní údaje pak dále nesmí
zpracovávat, pokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování,
které převažují nad Vašimi právy.
6. Veškerá svá práva, můžete uplatnit u Správce písemnou formou, buď
doporučeným dopisem na adresu firmy: Jabloňová 618,Hradec Králové

15,PSČ 50311 nebo elektronickou formou na e-mailové
adrese: domky@hkned.cz.
7. Máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro
ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
8. Poskytnutí Osobních údajů je požadováno z důvodu, které jsou nezbytné
pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje
zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
9. V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který
je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci
informaci o tomto jiném účelu a další nezbytné informace.

