Memorandum
Firma ROVER s.r.o., Klostermannova 663/13, 46001 Liberec, IČO 61539562, se zavazuje
nakládat s osobními údaji svých obchodních partnerů i zaměstnanců v souladu s platnou
právní úpravou. Vyžadujeme pouze osobní data nutná pro splnění zákonných povinností
vyplývajících z naší činnosti, data uchováváme řádně zabezpečené a po dobu pouze
nezbytně nutnou.
Nesledujeme ani nevyhodnocujeme přístupy na naše webové stránky. Profilování –
vyhodnocování osobních údajů se v rámci činnosti firmy neprovádí. Firma neprovozuje eshop.
Žádné ze zpracovávaných osobních údajů nespadají do zvláštní kategorie osobních údajů
ve smyslu čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů.
Osobní údaje zpracovávané firmou nejsou předávány třetím osobám. Výjimku představují
osoby, kterým má společnost zákonnou povinnost osobní údaje příslušných fyzických osob
předat (např. povinnost zaměstnavatele předávat osobní údaje příslušné zdravotní
pojišťovně na základě § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění), a dále
osoby označené jako zpracovatelé v tomto dokumentu, přepravní a kurýrní firmy,
dodavatelé pro realizaci přímých dodávek.

Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených
případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl.
6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:








subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo
jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí
strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním
údajům a k následujícím informacím:
o účelu zpracování,
o kategorii dotčených osobních údajů,
o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může:
-

požádat správce o vysvětlení,

požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na
dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na dozorový úřad přímo bez učinění
předchozích kroků.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.

