ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a poučení subjektů údajů
(dále jen „GDPR“)
I. Správce osobních údajů
Společnost TECHNICPARK a. s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27,
IČ: 45271607, DIČ: CZ45271607, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s ustanovením
čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl,
a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které
správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění
zákonných povinností správce.
III. Zdroje osobních údajů
• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na
webu, sociální sítě, vizitky, nabídky aj.)
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu
údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu,
IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní
adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
• popisné údaje (např. bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného
souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem
personálních řízení aj.)
V. Použití osobních údajů
Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů
jiných právních nároků.
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VI. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních
předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. V případě, že jste dobrovolně
poskytli Vaše osobní údaje přes webové rozhraní www.technicpark.com (zájem o pronájem,
uchazeč o zaměstnání, atd…) za účelem možného vzniku budoucího smluvního vztahu se
správcem, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR po dobu 1 roku.
VII. Zabezpečení osobních údajů
Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před
neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.
VIII. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají
z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním
údajům, na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, na výmaz osobních
údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování
osobních údajů, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, po níž zpracování osobních
údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro
zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li
důvodem případné vymáhání právních nároků, a právo obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
IX. Cookies
Tato webová prezentace někdy využívá cookies – malé soubory, které se v závislosti na
nastavení Vašeho webového prohlížeče uloží na Váš počítač. To umožňuje zvýšit
uživatelský komfort stránek, identifikovat populární oblasti našeho webu a následně jej cíleně
přizpůsobit vašim potřebám a průběžně tak zlepšovat naši nabídku.
Používání cookies je dnes standardní součástí chodu většiny webových stránek. Pokud Vám
však cookies vadí, naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez nich. Stačí
nastavit Váš webový prohlížeč tak, aby cookies neakceptoval. Je však možné, že tím
omezíte možnosti a uživatelské pohodlí, které Vám náš web nabízí.
X. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Správce si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.
XI. Kontakt
Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na email info@technicpark.com.
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