Určeno subjektu údajů (osoba, ke které se osobní údaje vztahují).
Předkládáme vám přehledné praktické informace týkající se zpracování vašich osobních údajů společností Macco
Organiques, s.r.o.
1. Identifikace správce osobních údajů: Macco Organiques, s.r.o,
			
se sídlem: Zahradní 1938/46c, Bruntál, 792 01, IČO: 26819210,
		
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27609
			
zastoupená: Ing. Charisem Stambolidisem, prokuristou
			
Tel. 555-530 300, www.macco.cz, e-mail: macco@macco.cz
2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Macco Organiques, s.r.o. jako správce osobních údajů shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu
údajů na základě uvedeného právního důvodu a k uvedeným účelům:
I. Zpracování obecných osobních údajů:
1) Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
- realizace smluvního vztahu se subjektem údajů uzavřeného na základě smlouvy, tzn. zejména jednání o uzavření
smlouvy nebo o její změně, doplnění či zániku, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana
práv a oprávněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy)
2) Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti
- plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů např. zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
zák. č. 235/2009 o dani z přidané hodnoty).
3. Oprávněné zájmy správce:
1) povinnost vedení účetnictví vyplývající ze zákona
2) obhajování právních nároků
4. Příjemci osobních údajů:
Příjemcem osobních údajů je Macco Organiques, s.r.o., správce osobních údajů.
Zpracování osobních údajů provádějí pouze oprávnění zaměstnanci správce, u nichž nakládání s těmito osobními
údaji vyplývá z povahy práce, z funkce.
Dalšími příjemci osobních údajů mohou být veřejnoprávní orgány v případě kontrolních či jiných zákonných důvodů
pro přístup k těmto osobním údajům, zejména Ministerstvo financí při správě daní, kontrole účetnictví
5. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci a rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně
Macco Organiques, s.r.o., správce osobních údajů, nepředává tyto osobní údaje do jiných zemí.
6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, kritéria pro stanovení této doby:
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících
ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn
tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, min. 10 let.
7. Práva subjektu údajů:
a) požadovat od správce přístup k osobním údajů týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, příp.
omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost
b) právo odvolat souhlas se zpracováním (pokud byl udělen dle čl. 6 odst. 1a nebo čl. 9 odst. 2a), aniž by byla dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
c) právo podat stížnost u dozorového úřadu
d) právo na přístup k osobním údajům
e) právo na opravu
f) právo na výmaz (právo být zapomenut)
g) právo na omezení zpracování
h) právo na přenositelnost údajů (ve strukturovaném formátu pro předání jinému správci)
i) právo vznést námitku
8. Informace, zda poskytnutí osobních údajů je požadavek zákonný nebo smluvní, zda má subjekt povinnost osobní
údaje poskytnout a možné důsledky, pokud neposkytne: Zpracování osobních údajů vyplývá zejména ze zákonných
požadavků a z plnění smluvního vztahu uzavřeného mezi správcem údajů a subjektem údajů.
9. Informace, zda se jedná o automatizované rozhodování, vč. profilování: Poskytnuté osobní údaje jsou správcem
zpracovávány neautomatizovaným způsobem. Údaje jsou zpracovávány mechanicky v listinné podobě a elektronicky v účetním systému správce.
10. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:
Veškeré osobní údaje jsou získávány pouze od subjektu údajů.
11. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů:
Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:
- Obecné osobní údaje - základní identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů
Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání smluvního vztahu.
12. Další informace: V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás můžete kontaktovat: telefonicky: 555 530 310
e-mailem: macco@macco.cz nebo na korespondenční adresu: Macco Organiques, s.r.o., Zahradní 1938/46c,
Bruntál, 792 01

