Informace podle čl. 13 evropského obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR)
Praha 10. prosince 2018
Kontaktní údaje odpovědného subjektu:
AVAPS s.r.o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Účely zpracování osobních údajů a právní základ:
Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR, General data Protection Regulation) a českého zákona o ochraně
osobních údajů:
a) Za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1b GDPR)
Zpracování údajů se provádí za účelem realizace smluvního vztahu nebo realizace
předsmluvních opatření. Další jednotlivosti týkající se účelů zpracování osobních údajů
můžete zjistit ze směrodatných smluvních podkladů a odpovídajících příloh. V rámci
realizace smlouvy může AVAPS s.r.o. kromě toho podléhat určitým zákonným
povinnostem, k jejichž splnění je nutné zpracování osobních údajů.
b) Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR)
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, je dána
zákonnost tohoto zpracování na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoli
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů před okamžikem
odvolání.
c) V rámci zvažování zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR)
Je-li to nutné, zpracováváme vaše údaje také pro účely hájení našich oprávněných zájmů
nebo oprávněných zájmů třetích osob.
Příklady:
- Uplatnění právních nároků a obhajoba při právních sporech
- Zaručení bezpečnosti IT a provozu IT
Kategorie údajů:
Zpracováváme – v jednotlivém případě v závislosti na druhu smlouvy/souhlasu – níže uvedené
kategorie údajů: kmenové údaje, adresy a kontaktní údaje, údaje z dokladů totožnosti, údaje o
vyúčtování, smluvní údaje, technické údaje a komunikační údaje.
Příjemci:
Vaše údaje jsou – v jednotlivém případě v závislosti na druhu smlouvy / souhlasu – zčásti
předávány smluvním partnerům.
Smluvní partneři pocházejí z těchto kategorií: marketing, bezpečnost, služby IT, komunikace,
úvěrové služby, tiskařské služby, telekomunikace, úřady, finančnictví a pojišťovnictví.
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Pro určité úkoly využívá AVAPS s.r.o. poskytovatele služeb. Ti většinou rovněž využívají
poskytovatele služeb, kteří mohou mít sídlo své firmy, mateřský koncern nebo počítačová střediska
ve třetím státě. Předání osobních údajů je přípustné, pokud Evropská komise rozhodla, že ve
třetím státě existuje přiměřená úroveň ochrany údajů (čl. 45 GDPR). Pokud Evropská komise
takové rozhodnutí nepřijala, smí společnost ECE nebo poskytovatel služeb předat osobní údaje do
třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze tehdy, pokud jsou stanoveny vhodné záruky (např.
doložky o standardní ohraně osobních údajů, které jsou přijímány Evropskou komisí nebo
dozorčím úřadem v určitém procesu) a pokud jsou k dispozici účinné opravné prostředky.
Doba trvání uložení dat:
Za účelem splnění smlouvy, na základě vašeho souhlasu nebo za účelem hájení oprávněných
zájmů budou vaše osobní údaje uloženy. Pokud však svůj souhlas odvoláte, resp. pokud právně
účinným způsobem vznesete proti zpracování údajů námitku nebo pokud účel zpracování zanikl
kvůli tomu, že uložení údajů pro účely splnění našich výše uvedených smluvních a zákonných
povinností už není nutné, budou vaše údaje řádně smazány.
Práva dotčených osob:
Každá dotčená osoba má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle
článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle
článku 18 GDPR, právo na vznesení námitky podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost
údajů podle článku 20 GDPR. Kromě toho existuje právo na podání stížnosti u příslušného
dozorčího úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).
Udělený souhlas se zpracování osobních údajů můžete vůči nám kdykoli odvolat. Dovolujeme si
vás upozornit, že odvolání má účinnost až do budoucna. Zpracování, která byla provedena před
odvoláním, tím dotčena nejsou.
Proti našemu zpracování vašich osobních údajů, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm.
e (plnění úkolu ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem
odpovědného subjektu), máte navíc právo vznést kdykoli námitku z důvodů, které vyplývají
z vaší speciální situace; to platí i pro profilování opírající se o tato ustanovení. Údaje, které
se vás týkají, v takovém případě už nezpracováváme, leda že bychom jejich zpracování
mohli prokazatelně odůvodnit nutnou ochranou, která převažuje nad vašimi zájmy, právy a
svobodami, nebo že by zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu nebo hájení právních
nároků.
Případná odvolání souhlasu zašlete prosím na tuto adresu: obchod@avaps.cz
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