Informace o nakládání s osobními údaji
Tomáš Zelenka, Drozdov 258, 267 61 Cerhovice, IČ: 751 42 589, DIČ: CZ9002040663 jako
poskytovatel a provozovatel služby přístupu k síti Internet – Scerio.net (dále „Poskytovatel“)
jakožto správce osobních údajů, které mu jsou subjektem údajů – Uživatelem poskytovány
na základě Smlouvy poskytování služeb elektronických komunikací, zpracovává osobní údaje
subjektu údajů - Uživatele v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb.
(zákon o advokacii) a Nařízením 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/ES.
Osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem za účelem poskytování služeb dle smlouvy,
zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Poskytnuté a získané osobní údaje Uživatele mohou být Poskytovatelem jako správcem
zpřístupněny smluvním partnerům, kteří vedou jeho účetnictví, dalším smluvním partnerům, kteří
jsou oprávněni nabízet a prodávat služby jím poskytované, případně dalším příjemcům dle potřeb a
pokynů Uživatele. Osobní údaje Uživatele budou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu
zpracovávány automaticky i manuálně, v elektronické i v listinné formě.
Poskytnutí všech osobních údajů k zajištění služeb Poskytovatele je dobrovolné. Důsledkem
neposkytnutí požadovaných údajů k uvedenému účelu je, že zprostředkování služby nebude
uskutečněno.
Uživatel odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů.
Poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a adresa
pro doručování v listinné formě) je Poskytovatel jako správce oprávněn zpracovávat
a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících koncem účetního
období, ve kterém smluvní vztah skončil. Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo
budou u Poskytovatele zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky.
Uživatel má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat
od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, i právo na přenositelnost údajů.
Uživatel má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
Uživatel uzavřením smlouvy souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních
údajů obsažených ve smlouvě (zejména jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa)
Poskytovateli a zároveň si je vědom svých práv podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.
2016/679.
Poskytovatel 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.

