Informace o zpracování osobních údajů společnosti

OBECNÉ INFORMACE
AGROKOP CZ, a.s., se sídlem Střítež, Spojovací 1343, 674 01 Třebíč, zapsaná v obchodním rejstřík
uvedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 6406 (dále jen „správce“), je správcem
osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí
zpracování osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.
Tento dokument je zpracován v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pak dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).
Kontaktní údaje:
Adresa: Spojovací 1343, Střítež, 674 01 Třebíč
E-mail: agrokop@agrokop.cz
Datová schránka: kgt4kxr
Telefon: 568 858 411
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby).
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZDROJE A KATEGORIE
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, tedy z důvodu
oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak (veřejně přístupné rejstříky, seznamy a
evidence) a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností
správce.
Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro:
a) účely plnění podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání osobních
sdělení podle č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
c) účely oprávněných zájmů, plnění právních povinností.
Pro stanovené účely jsou zpracovávány zejména tyto kategorie osobních údajů:
Identifikační a adresní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
(jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (doručovací či kontaktní), u fyzické osoby podnikatele i
obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání, IČ a DIČ.
Elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa, ID datové schránky.

Další osobní údaje: bankovní spojení, další nezbytné pro plnění smlouvy.
Údaje nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu
údajů.
Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám v nezbytně nutném rozsahu z důvodu zajištění
smluvního vztahu (dopravce, subdodavatel, odborný konzultant). Údaje zaměstnanců pak dále
společnostem zajišťujícím odborná školení a dalších úkony související s pracovním poměrem.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí správce prostřednictvím pověřených zaměstnanců, případně
zpracovatelem, a to prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem v listinné
podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.
Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k osobním údajům,
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování nebo
k jinému zneužití. Všichni, jimž jsou osobní údaje zpřístupněny jsou povinni postupovat dle platných
právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Pokud je doba zpracování
stanovena dalšími právními předpisy, budou uchovávány dle těchto. Po uplynutí doby uchovávání
osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Správce neposkytuje osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
b) právo na opravu osobních údajů dle č. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18;
c) právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR;
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR ;
e) právo na přenositelnost údaje dle čl. 20 GDPR;
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo e-mailem na adresu správce;
g) právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, a to
- písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
- elektronicky na adrese: posta@uoou.cz
- datovou schránkou na ID: qkbaa2n.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

