Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)
Vážení obchodní partneři,
Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat
a nabízet kvalitní služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být
pro Vás důležité.
1. Správcem Vašich osobních údajů je Foxtima s.r.o., se sídlem Podpěrova 439/2, 62100 Brno, provozovna
Dvořáčkova 1532, 66601 Tišnov, IČ 01529722, zapsaná zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou
C78469, zastoupená jednatelem Mgr. Josefem Mačákem. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zpracování Vašich
osobních údajů, můžete se na nás obrátit emailem: macak@foxtima.cz
2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení osob, se kterými z Vaší strany jednáme,
jejich email, telefon, adresu, dále poskytnuté služby a uskutečněné obchody.
3. Vaše údaje zpracováváme z důvodů: nezbytnosti pro plnění ustanovení Obchodního zákoníku (zákona
90/2012 Sb.) případně zákonů č. 586/1992, 235/2004, 563/1991, 22/1997, 262/2006, nezbytné ochrany vašich
životně důležitých zájmů a našich oprávněných zájmů.
4. Citlivé údaje Vaše ani Vašich zaměstnanců nezpracováváme.
5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností a plnění s vámi uzavřených
smluv.
6. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj podnikatelské činnosti spojený
s nabídkou našich výrobků a služeb.
7. K Vašim osobním údajům mohou mít kromě nás přístup již jen účetní subjekty a orgány státní správy. Tyto
subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních
údajů našich klientů.
8. Osobní údaje v elektronické podobě jsou zabezpečeny heslem pro vstup do počítače, ve kterém jsou
zpracovávány a které je známo pouze jednateli. Zálohování dat mimo PC je prováděno na externí USB disk,
který je rovněž přístupný pouze jednateli. Doklady v listinné podobě jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou
v uzamykatelné skříni.
Veškeré výše uvedené je umístěno v kanceláři se vstupem přes dvoje zamykatelné dveře. Likvidace listinných
dokladů probíhá formou skartace.
9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy pouze po nezbytně dlouhou dobu.
10. O zásadách zpracování osobních údajů informujeme vyvěšením této informace na naší webové stránce a na
vyžádání osobně v naší provozovně na adrese Dvořáčkova 1532, 66601 Tišnov.
11. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných
osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom
omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.

V Tišnově 25.05.2018

Mgr. Josef Mačák
Foxtima s.r.o.
Podpěrova 439/2
62100 Brno

