ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO: 36 191 400
kontaktní údaje: 055/30 12345, antik@antik.sk
zveřejňuje jako provozovatel informačního systému za účelem zajištění spravedlnosti a
transparentnosti vůči dotčeným osobám toto prohlášení o ochraně osobních údajů pod názvem
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve smyslu článku 13 a příslušných odstavců Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení")
a zákona NR SR č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů")

Účely zpracování osobních údajů jsou důvody, pro které se zpracovávají osobní údaje dotčených
osob (klientů) v našich informačních systémech na přesně určených právních základech. Účely jsou
konkrétně určené, výslovně uvedené a oprávněné, přičemž při zpracování osobních údajů
dotčených osob dodržujeme zásadu zákonnosti podle článku 6 a 9 Nařízení (jednotlivé účely a
právní základy jsou uvedeny v příloze těchto Zásad ochrany osobních údajů).
Dotčené osoby, o nichž jsou zpracovávány osobní údaje v našich informačních systémech
pro konkrétní vymezené účely, si mohou uplatnit písemně nebo elektronicky následující práva:
a)

Právo na přístup k osobním údajům – jde o právo získat potvrzení o tom, zda se
zpracovávají Vaše osobní údaje, i o právo získat přístup k těmto údajům, a to v rozsahu
účelů a doby zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, okruhu příjemců, o postupu
v každém automatickém zpracování, případně o následcích takového zpracování. Jako
provozovatel máme právo použít všechna vhodná opatření k ověření totožnosti dotyčné
osoby, která žádá o přístup k údajům, zejména v souvislosti se službami on-line a
identifikátory (článek 15, odstavec 63, 64 Nařízení).

b)

Právo na opravu nesprávných a doplnění neúplných osobních údajů (článek 16, odstavec
65 Nařízení).

c)

Právo na výmaz – "zapomenutí" těch osobních údajů, které již nejsou zapotřebí pro účely,
pro které byly získány a zpracovávány; při odvolání souhlasu, na jehož základě se
zpracovávání provádí; při nezákonném zpracování; pokud se osobní údaje získávaly v
souvislosti s nabídkou informační společnosti (při dětech), a to za naplnění podmínek
uvedených v článku 17, odstavec 65, 66 Nařízení.

d)

Právo na omezení zpracování lze uplatnit, pokud jako dotyčná osoba napadnete správnost
osobních údajů a ostatních náležitostí ve smyslu článku 18, odstavec 67 Nařízení, a to
formou dočasného přesunutí vybraných osobních údajů do jiného systému zpracovávání,
zamezení přístupu uživatelů k vybraných osobním údajům nebo dočasné odstranění
zpracování.

e)

Právo na přenosnost osobních údajů je právo Vámi poskytnuté osobní údaje do našich
informačních systémů na základě souhlasu nebo plnění smlouvy přenést k dalšímu
provozovateli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je
to technicky možné i za naplnění podmínek článku 20 odstavce 68 Nařízení, pokud se
zpracování provádí automatizovanými prostředky. Uplatňováním tohoto práva není dotčen
článek 17 Nařízení. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování nezbytné
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené
nám jako provozovateli.

f)

Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte jako dotčená osoba
právo podat ve smyslu článku 77 Nařízení stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR,
pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, je v rozporu s
Nařízením nebo zákonem o ochraně osobních údajů.

Jak dotčená osoba máte také právo kdykoliv nesouhlasit se zpracovávání Vašich osobních údajů z
důvodů týkajících se konkrétní situace, také pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných
zájmů, které sledujeme jako provozovatel nebo třetí strana (kromě zpracování prováděném orgány
veřejné moci při plnění jejich úkolů), s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují Vaše
zájmy nebo základní práva a svobody jako dotčené osoby, které vyžadují ochranu osobních údajů
(zejména pokud je subjektem údajů dítě).
Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, jako dotčená osoba máte právo
kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely takového přímého
marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem.
ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice přijala jako provozovatel informačního
systému všechna přiměřená personální, organizační a technická opatření za účelem maximální
ochrany Vašich osobních údajů s cílem v co největší míře snížit riziko jejich zneužití, úniku a
podobně. Ve smyslu naší povinnosti vyplývající z článku 34 Nařízení Vám jako dotčeným osobám
oznamujeme, že pokud nastane situace, že jako provozovatel porušíme ochranu Vašich osobních
údajů způsobem, kterým pravděpodobně povede k vysokému riziku ohledně práv a svobod
fyzických osob, bez zbytečného odkladu Vám tuto skutečnost oznámíme.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu dodržování zásady minimalizace jsou všechny Vámi poskytnuté osobní
údaje nezbytným zákonným nebo smluvní požadavkem pro naplnění účelu jejich zpracování.
Neposkytnutí povinných údajů nezbytných pro uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření
smluvního vztahu.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, máte jako dotyčná osoba také právo kdykoli odvolat
udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento
souhlas udělen, a to následujícími způsoby:
a) e-mailovou žádostí zaslanou na adresu
b) telefonicky
c)

gdpr@antik.sk,

055 / 30 12345 nebo

zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele s uvedením textu "GDPR – odvolání
souhlasu" na obálce.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho
odvoláním.
V případě jakýchkoliv otázek souvisejících s ochranou vašich osobních údajů včetně uplatnění
Vašich práv ve smyslu Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů Vás prosíme, abyste
kontaktovali nás nebo se obrátili na naši externí odpovědnou osobu:
Mudroňova

29,

040

01

Košice,

web:www.ochranaosobnychudajov.eu,

info@ochranaosobnychudajov.eu, tel. kontakt: +421917/608-164.

s.r.o.,
e-mail:

Příloha k Zásadám ochrany osobních údajů
ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT
1 PRÁVNÍ VZTAHY
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob

Zajištění vedení právní agendy (např. prvostupňové řízení,
vyřizování opravných prostředků, vyřizování soudních sporů,
zastupování v právních věcech, uplatňování rozhodnutí o
náhradách škod, vymáhání náhrad škod, uplatňování
závazků ze smluv, navrhování opatření s organizačněprávním dosahem, atd.).
IS Právní vztahy
Zákon č. 460/1992 sb. Ústava Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 sb. Občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/2015 Občanské
sporné řízení ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
161/2015 Sb. Občanské nesporné řízení, zákon č. 162/2015
sb. Správní soudní řízení, ve znění pozdějších předpisů,
zákon NR SR č. 300/2005 sb. Trestní zákon, zákon NR SR č.
301/2005
sb. Trestní řád, zákon SNR č. 71/1967 Správní řízení, zákon
č. 233/1995 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 7/2005 sb. o konkurzu a
restrukturalizaci a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 153/2001 sb. o prokuratuře,
ve znění pozdějších předpisů, zákon NR SR č. 372/1990 sb.
o přestupcích v platném znění, zákon č. 586/2003
sb. o advokacii a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve
znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně osobních údajů
a související právní předpisy v platném znění
zprostředkovatel
soudní orgány
exekutorské úřady
orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy
podle příslušných právních předpisů.
Neprobíhá
10 let
-

Neprobíhá
-

dlužníci,
protistrany ve sporech,
jiné fyzické osoby v postavení účastníků řízení.

2 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
Účel zpracování osobních údajů
Název informačního systému
Právní základ

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné
agendy je zajištění vymáhání pohledávek od dlužníků.
IS Vymáhání pohledávek
Ústava SR, zákon NR SR č. 233/1995 sb. o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a
doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,
kterým se mění a doplňují některé zákony, zákon NR SR č.
2/2017, kterým se mění zákon NR SR č. 233/1995 sb. o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších
předpisů, kterým se mění a doplňují některé zákony.

Kategorie příjemců

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
3 REKLAMACE
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

zaměstnanci provozovatele IS,
dlužníci,
protistrany ve sporech,
jiné fyzické osoby v postavení účastníků řízení.
Neprobíhá
10 let
Neprobíhá
- klienti / zákazníci provozovatele - dlužníci
Zajištění uplatňování práva ze odpovědnosti za vady zboží
nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se
požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění,
resp. neplnění. Z uvedeného vyplývá, že účelem je
zajišťování fungování právních vztahů mezi provozovatelem
a dotčenou osobou při vyřizování reklamací týkajících se
správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných
provozovatelem.
IS Reklamace
Právním základem zpracování osobních údajů je občanský
zákoník, obchodní zákoník, zákon o ochraně spotřebitele a
smlouva uzavřená mezi provozovatelem a dotčenou osobou
– zákazníkem, uzavřená ve smyslu uvedených právních
předpisů, Všeobecné smluvní podmínky provozovatele.
- orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
10 let

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
 zákazník / klient uplatňující právo na reklamaci
4 PROPAGACE PROVOZOVATELE
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování

V rámci předmětného informačního systému dochází ke
zpracovávání osobních údajů dotčené osoby za účelem
propagace provozovatele na jeho webovém sídle, profilech
na sociálních sítích i vůči třetím stranám, se záměrem
budovat jeho dobré jméno, a to prostřednictvím
zveřejňování fotografií a informací o zaměstnancích
společnosti, zveřejňování fotografové z organizovaných akcí
a aktivit provozovatele.
IS Propagace provozovatele
Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Nejsou.
Neprobíhá
2 roky po naplnění účelu zpracování, resp. 30 dní po
odvolání souhlasu dotčené osoby
Neprobíhá

Kategorie dotyčných osob
- klienti / zákazníci provozovatele.
5 EVIDENCE KLIENTŮ INTERNETU
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
6 EVIDENCE KLIENTŮ "VOIP"
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Účelem zpracování osobních údajů v předmětném IS je
naplnění předmětu smlouvy, kterým je úplatné zřízení a
poskytování připojení k síti INTERNET dotčené osobě
(smluvní straně – zákazníkovi) v přípojném místě
prostřednictvím sítě optické, metalické a bezdrátové sítě
ANTIK za podmínek dle Všeobecných smluvních podmínek
ANTIK pro zřízení a poskytování připojení do sítě INTERNET,
které jsou součástí Smlouvy o zřízení a poskytování
připojení k síti INTERNET.
IS Evidence klientů internetu
Právní základ zpracování osobních údajů v předmětném IS
představuje Smlouva o zřízení a poskytování připojení k síti
INTERNET uzavřená podle § 44 zákona č. 351/2011
sb. o elektronických komunikacích a § 269 odst. 2 zákona č.
513/199 sb., Obchodní zákoník v platném znění.
Kontrolní orgány, orgány státní správy, orgány veřejné moci
a veřejné správy a jiné osoby, v rámci poskytované
součinnosti, případně a jiné oprávněné subjekty.
Neprobíhá
5 let po ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či
správní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující
osobní údaje zákazníka
Neprobíhá
- smluvní strana (zákazník / klient).
Účelem zpracování osobních údajů v předmětném IS je
naplnění předmětu smlouvy, kterým je zřízení přístupu k
veřejné telefonní síti Antik dotčené osobě (smluvní straně –
zákazníkovi) v přípojném místě zpřístupnění souvisejících
služeb dotčené osoby a jejich poskytování během trvání
Smlouvy o zřízení a poskytování VEŘEJNÉ TELEFONNÍ
SLUŽBY a za podmínek stanovených v uvedené smlouvě se
specifikací na služby uvedené v této smlouvě a tarify pro
poskytování Veřejné telefonní služby Antik Linka a za
podmínek podle Všeobecných smluvních podmínek VTS,
které tvoří přílohu Smlouvy.
IS Evidence klientů "VOIP"
Právní základ zpracování osobních údajů v předmětném IS
představuje Smlouva o zřízení a poskytování VEŘEJNÉ
TELEFONNÍ SLUŽBY uzavřená podle § 44 zákona č.
351/2011 sb. o elektronických komunikacích a § 269 odst. 2
zákona č. 513/199 sb. Obchodní zákoník v platném znění.
Orgány veřejné správy a jiné osoby v rámci poskytované
součinnosti, Ministerstvo vnitra SR, Slovenská informační
služba
Neprobíhá
5 let po ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či
správní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující
osobní údaje zákazníka

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
7 EVIDENCE KLIENTŮ TELEVIZE

Neprobíhá
- smluvní strana (zákazník / klient).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v předmětném IS je
poskytování televizních služeb pod hlavičkou společnosti
Antik Telecom bez ohledu na způsob distribuce či koncové
zařízení dotčené osobě v přípojném bodě podle příslušné
Smlouvy o zřízení a poskytování televizní služby a za
podmínek upravených v těchto smlouvách se specifikací na
služby uvedené v těchto smlouvách a tarifů a Všeobecných
smluvních podmínek k nim příslušejících.

Název informačního systému
Právní základ

IS Evidence klientů televize
Právní základ zpracování osobních údajů v předmětném IS
představuje Smlouva o zřízení a poskytování služby TANGO
DIGITÁLNÍ TELEVIZE uzavřená podle § 44 zákona č.
351/2011 sb. o elektronických komunikacích a §
269 odst. 2 zákona č. 513/199 sb. Obchodní zákoník v
platném znění a zákona č. 308/200 sb. o vysílání a přenosu.

Kategorie příjemců

Orgány veřejné správy a jiné osoby v rámci poskytované
součinnosti, Rada pro vysílání a přenos, Úřad pro regulaci
elektronických komunikací a poštovních služeb, auditorské
společnosti.
Neprobíhá
5 let po ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či
správní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující
osobní údaje zákazníka

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
- smluvní strana (zákazník / klient).
8 EVIDENCE KLIENTŮ "PRODEJ A SERVIS"
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob

Účelem zpracování osobních údajů v předmětném IS je
prodej zboží, záruční a pozáruční servis, práce instalace,
konfigurace a aktivace produktů.
IS Evidence klientů internetu
Právní základ zpracování osobních údajů v předmětném IS
představuje Kupní smlouva, Smlouva o servisu počítačového
vybavení ve smyslu zákona č. 513/199 sb. Obchodní zákoník
v platném znění.
Kontrolní orgány, orgány státní správy, orgány veřejné moci
a veřejné správy a jiné osoby, v rámci poskytované
součinnosti, případně a jiné oprávněné subjekty.
Neprobíhá
5 let po ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či
správní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující
osobní údaje zákazníka
Neprobíhá
- smluvní strana (zákazník / klient).

9 EVIDENCE KLIENTŮ ANTIK CAM
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců

Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Účelem zpracování osobních údajů v předmětném IS je
naplnění předmětu smlouvy, kterým je montáž, údržba a
servis zařízení umístěných na vybraných místech dle
požadavku zákazníka umožňujících sledování pohybu a
chování osob v okolí vybraných lokalit kamerovým
systémem.
IS Evidence klientů internetu
Právní základ zpracování osobních údajů v předmětném IS
představuje Kupní smlouva (Smlouva o technické službě,
Smlouva o dílo) ve smyslu zákona č. 513/199 sb. Obchodní
zákoník v platném znění.
Kontrolní orgány, orgány státní správy, orgány veřejné moci
a veřejné správy a jiné osoby, v rámci poskytované
součinnosti, případně a jiné oprávněné subjekty.
Neprobíhá
5 let po ukončení spolupráce, pokud neprobíhá soudní či
správní řízení, ve kterém je třeba použít důkazy obsahující
osobní údaje zákazníka

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
- smluvní strana (zákazník / klient).
10 UPLATŇOVÁNÍ PRÁV DOTČENÝCH OSOB
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob

11 MARKETING
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému

Vyřizování žádostí fyzických osob směřujících k uplatňování
jejich práv jako dotčených osob ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.
IS Uplatňování práv dotčených osob
Čl. 6, odst. 1, písm. c) v souladu s čl. 15 až 22 a 34 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.
- orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
1 rok ode dne vyřízení žádosti
Neprobíhá.
- fyzická osoba, která se jako dotčená osoba v rámci
provozovatelem
vymezených
účelů
obrátí
na
provozovatele s žádostí uplatnit svá práva
Provádění
marketingových
průzkumů
a
poskytování
informací o provozovateli dotčené osobě. Jedná se o
poskytování informací souvisejících s nabídkou zboží a
služeb provozovatele nebo jeho obchodních partnerů, včetně
zasílání newsletterů, informací o zvýhodněných nabídkách,
produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních
sdělení elektronickými prostředky – formou poštovního/emailového/nebo telefonického kontaktování na kontaktní
údaje uvedené dotčenou osobou.
IS Marketing

Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Lhůty pro vymazání os. údajů

Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání
souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího
ze souhlasu před jeho odvoláním.
Nejsou.
Neprobíhá.
Neprobíhá.

3 roky ode dne získání souhlasu, resp. 30 dní po odvolání
souhlasu.
Kategorie dotyčných osob
fyzické osoby, které projevily zájem o marketingové inf.
12 OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA NR SR Č. 54/2019 sb. O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ
PROTISPOLEČENSKÉ ČINNOSTI A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
Účel zpracování osobních údajů
Šetření oznámení podle zákona NR SR č. 54/2019 sb. o
ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně
a doplnění některých zákonů.
Název informačního systému
IS Oznámení podle zákona NR SR č. 54/2019 sb. o ochraně
oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně a
doplnění některých zákonů
Právní základ
Zákon NR SR č. 54/2019 sb. o ochraně oznamovatelů
protispolečenské činnosti a o změně a doplnění některých
zákonů.
Kategorie příjemců
orgány veřejné moci podle příslušných právních předpisů
Přeshraniční přenos os. údajů
Neprobíhá
Lhůty pro vymazání os. údajů
3 roky ode dne doručení oznámení
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
 oznamovatel,
 osoba, proti níž oznámení směřuje.
13 ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU
Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel provozuje internetový obchod za účelem
poskytnutí služeb prodeje zboží/produktů/služeb koncovému
spotřebiteli (maloobchod). Základním předpokladem pro
uzavření kupní smlouvy je ve smyslu Všeobecných
obchodních
podmínek
zaslání
objednávky
zboží/produktů/služeb
prostřednictvím
elektronického
formuláře vyplněného ve správné a úplné formě. Zasláním
objednávky dotyčná osoba potvrzuje, že se se Všeobecnými
obchodními podmínkami seznámila a v celém rozsahu s nimi
souhlasí. Provozovatel po přijetí elektronického formuláře
dodá požadované zboží/produkty/služby objednateli.

Název informačního systému
Právní základ

IS Zákazníci internetového obchodu
Právní základ zpracování osobních údajů představuje Kupní
smlouva na dálku mezi dotyčnou osobou a provozovatelem,
která je po zaslání objednávky zákazníka automaticky
uzavřena potvrzením této objednávky provozovatelem.
Kupně-prodejní vztahy a procesy se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami přijatými provozovatelem ve
smyslu zákona č. 513/1991 sb. Obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 108/2000 o ochraně
spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákona č.
250/2007 o ochraně spotřebitele.

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování

orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
10 let

Neprobíhá

Kategorie dotyčných osob
14 UKÁZKOVÝ ÚČET GPS

fyzické osoby – zákazníci

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v tomto informačním
systému je evidence uživatelů aplikace na webovém sídle
www.kdemamauto.sk
IS Ukázkový účet GPS
Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
30 dnů od skončení účelu/odvolání souhlasu

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování

Neprobíhá

Kategorie dotyčných osob
15 CALL CENTRUM

fyzické osoby – uživatelé

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů v tomto informačním
systému je zpracovávání osobních údajů fyzické osoby –
klienta při poskytování služeb Call centra.
IS Call centrum
Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
30 dnů od skončení účelu/odvolání souhlasu

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob

Neprobíhá
fyzické osoby – uživatelé

16 IS VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ FYZICKÝCH OSOB
Účel zpracování osobních údajů
Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Zpracování osobních údajů potřebných pro vyřizování
žádostí (zodpovězení otázek, poskytování informací) na
žádost fyzické osoby.
IS Vyřizování žádostí fyzických osob
Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Nejsou.
Neprobíhá
6 měsíců ode dne zaslání žádosti

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
Fyzická osoba – žadatel
17 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÍCÍ PROSTORY PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
Účel zpracování osobních údajů
Název informačního systému
Právní základ
Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Účelem zpracování osobních údajů v rámci předmětné
agendy je monitorování prostorů přístupných veřejnosti z
důvodu ochrany majetku a zdraví.
IS Kamerový systém monitorující prostory přístupné
veřejnosti
Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení. Hlavním oprávněným zájmem je ochrana majetku
a bezpečnosti provozovatele a dotčených osob
Orgány veřejné moci podle příslušných právních předpisů
Neprobíhá
15 dnů ode dne následujícím po dni, ve kterém byl
záznam pořízen

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování

Neprobíhá

Kategorie dotyčných osob



Účel zpracování osobních údajů

monitorování prostorů nepřístupných veřejnosti z důvodu
ochrany
majetkových,
finančních
a
jiných
zájmů
provozovatele.
IS Kamerový systém monitorující prostory nepřístupné
veřejnosti
Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení. Hlavním oprávněným zájmem je ochrana
majetkových, finančních a jiných zájmů provozovatele.
Orgány veřejné moci podle příslušných právních předpisů
Neprobíhá
15 dnů ode dne následujícím po dni, ve kterém byl
záznam pořízen

fyzické osoby, které vstoupily do prostorů
provozovatele, které jsou přístupné veřejnosti
 samotná veřejnost
18 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÍCÍ PROSTORY NEPŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování

Neprobíhá

Kategorie dotyčných osob



fyzické osoby, které vstoupily do prostorů
provozovatele, které jsou nepřístupné veřejnosti

19 SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Organizace
a
vyhodnocování
různorodých
soutěží
organizovaných provozovatelem IS v rámci jeho profilu na
sociálních sítích. Do těchto soutěží se může zapojit každá
fyzická osoba registrovaná na příslušné sociální síti. Hlavním
účelem předmětného IS je vedení evidence soutěžících,
vyhodnocování těchto soutěží a vzájemná komunikace s
účastníky a výherci.
IS Soutěže na sociálních sítích
Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání
souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího
ze souhlasu před jeho odvoláním.
Nejsou.
Neprobíhá
3 měsíce po vyhodnocení soutěže, odvoláním souhlasu

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
20 SMLUVNÍ VZTAHY
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob

Neprobíhá.
– účastníci soutěží organizovaných provozovatelem
Sledování dodržování právních předpisů, zajištění právních
záležitostí,
poskytování
právních
rad,
zkoumání
a
připravování smluvních vztahů, převodů majetku, nájemních
smluv, kupních smluv, licenčních smluv. Dále je to zapojení
se do vypracování smluv v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů, uplatňování práva na plnění závazků
ze smluv a majetkových sankcí, práv na náhradu škody
apod.
Smluvní vztahy
Zákon č. 40/1964 sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 513/1991 sb. Obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2007
sb., smlouvy uzavřené ve smyslu výše uvedených právních
předpisů.
- orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
10 let po skončení smluvního vztahu
Neprobíhá
– smluvní strana – fyzická osoba

21 MONITOROVÁNÍ GPS – SDÍLENÍ
Účel zpracování osobních údajů
Monitorování majetku provozovatele z důvodu ochrany
majetkových,
finančních
a
jiných
zájmů,
a
to
prostřednictvím sledování polohy a pohybu prostřednictvím
zařízení GPS namontovaného na zařízeních zařazených do
"sdílení".
Název informačního systému
IS Monitorování GPS – sdílení
Právní základ
Smlouva podle Obchodního zákoníku
Kategorie příjemců
orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy
podle příslušných právních předpisů
Přeshraniční přenos os. údajů
Neprobíhá
Lhůty pro vymazání os. údajů
po skončení trvání nájmu
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
 zákazníci provozovatele IS
22 BENEFITY
Účel zpracování osobních údajů
Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro archivaci os. údajů

je poskytování benefitů zajišťovaných provozovatelem pro
zákazníky a jiné fyzické osoby.
IS Benefity
Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání
souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího
ze souhlasu před jeho odvoláním.
Smlouva podle Obchodního zákoníku
Nejsou.
Neprobíhá
1 rok po udělení souhlasu, resp. 30 dní po odvolání souhlasu
Smlouva – 10 let od skončení smluvního vztahu

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
23 ANTIK SHARING
Účel zpracování osobních údajů

Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro archivaci os. údajů

Neprobíhá
– fyzické osoby – kterým bude poskytnut benefit
je poskytnutí služby ANTIK sharing, což je předplacená
služba, na základě které za podmínek dohodnutých ve
smlouvě, VZP ANTIK sharing, tarif ANTIK sharing,
prostřednictvím aplikace přenechává provozovatel jako
pronajímatel zákazníkovi jako nájemci do dočasného užívání
zákazníkem zvolený a k tomuto účelu provozovatelem
určený předmět nájmu (např. motocykl).
IS ANTIK sharing
Právní základ zpracování osobních údajů představuje
Smlouva o poskytování služby na dálku mezi dotyčnou
osobou a provozovatelem. Kupně-prodejní vztahy a procesy
se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami přijatými
provozovatelem ve smyslu zákona č. 513/1991 sb. Obchodní
zákoník ve znění pozdějších předpisů.
orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
a) Údaje poskytnuté ve smlouvě: 10 let od skončení
smluvního vztahu
b) 48 hodin od okamžiku odeslání údajů neúplné kopie
úředních dokladů VP a OP + fotografie kvůli ztotožnění
strany při uzavírání smluvního vztahu on-line

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
– zákazníci provozovatele
24 SPRÁVA KARTOTÉKY, EVIDENCE PŘIJATÉ A ODESLANÉ POŠTY
Účel zpracování osobních údajů
Zabezpečení správy kartotéky jako řádné evidence záznamů
(vedení úplné a přesné evidence záznamů v deníku
kartotéky, vedení registrů a indexů záznamů), řádné
vyřazování spisů (záznamů), zabezpečení plánovitého
vyřazování spisů (záznamů), které nejsou potřebné pro další
činnost a uplynuly lhůty jejich uložení, evidence došlé a
odeslané pošty, evidence elektronické pošty.
Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
25 UŽIVATELSKÉ KONTO
Účel zpracování osobních údajů
Název informačního systému

IS Správa kartotéky, evidence přijaté a odeslané pošty
Zákon č. 395/2002 sb. o archivech a kartotékách, 305/2013
sb. o elektronické podobě výkonu působnosti orgánů veřejné
moci a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o evládě).
- orgány státní správy, veřejné moci a veřejné správy podle
příslušných právních předpisů
Neprobíhá
Od 30 dnů po 70. rok života zaměstnance
Neprobíhá
– dotčené osoby v rámci všech účelů zpracování osobních
údajů vymezených provozovatelem
zpracování osobních údajů za účelem vytvoření
uživatelského konta na webovém sídle provozovatele.
IS Uživatelské konto

Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů

Souhlas dotčené osoby podle článku 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, přičemž
dotčená osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání
souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího
ze souhlasu před jeho odvoláním.
Nejsou.
Neprobíhá
2 měsíce po naplnění účelu zpracování, resp. 30 dní po
odvolání souhlasu.

Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
uživatel konta
26 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEŘEJNÝCH AKCÍ
Účel zpracování osobních údajů
Zpracování
osobních
údajů
za
účelem
propagace
provozovatele, zveřejňování fotografií a videozáznamů se
záměrem
budovat
jeho
dobré
jméno,
propagovat
provozovatele na jeho webovém sídle, ve vnitřních
prostorách, na sociálních sítích.
Název informačního systému
IS Fotografie a videozáznamy z veřejných akcí
Právní základ
Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení.
Kategorie příjemců
Nejsou.
Přeshraniční přenos os. údajů
Neprobíhá
Lhůty pro archivaci os. údajů
2 roky po naplnění účelu zpracování
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
Neprobíhá
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob
Účastníci veřejných akcí.
27 PŘÍMÝ MARKETING
Účel zpracování osobních údajů
Poskytování informací souvisejících s nabídkou zboží a
služeb
provozovatele,
včetně
zasílání
informací
o
zvýhodněných nabídkách, produktech a jiných aktivitách
provozovatele
elektronickými
prostředky
–
formou
poštovního/ e-mailového/nebo telefonického kontaktování. V
rámci přímého marketingu mezi provozovatelem a dotyčnou
osobou existuje relevantní a přiměřený vztah, tzn. že
dotyčná osoba je v postavení klienta nebo v jeho službách
vůči provozovateli.
Název informačního systému
Právní základ

Kategorie příjemců
Přeshraniční přenos os. údajů
Lhůty pro vymazání os. údajů
Informace o existenci
automatizovaného rozhodování
včetně profilování
Kategorie dotyčných osob

IS Přímý marketing
Oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení. Hlavním oprávněným zájmem je zasílání informací
v rámci přímého marketingu, kdy mezi dotyčnou osobou a
provozovatelem je relevantní a přiměřený vztah, tzn. že
dotyčná osoba je v postavení klienta nebo v jeho službách
vůči provozovateli.
Nejsou.
Neprobíhá
po skončení smluvního vztahu
Neprobíhá



fyzická osoba – zákazník

