Zásady zpracování osobních údajů Dobrokar
1. Správce osobních údajů
Společnost Dobrokar s.r.o., se sídlem Revoluční 680, 666 01 Tišnov, IČO: 04523091, (dále jen
„Společnost“) zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
90391, chrání veškeré zpracované osobní údaje fyzických i právnických osob, a to:




klientů společnosti (dále jen „Klienti“), jimž Společnost poskytuje služby, tzn., pořádá
teambuildingy, firemní akce, rodinné dny a vánoční večírky s dobročinným přesahem (dále
jen „Akce“)
zaměstnanců a obchodních partnerů Společnosti, kteří se podílí na pořádání Akcí pro klienty
(dále také „Účastníci“).

Společnost nakládá s osobními údaji jako přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů.
2. Účely zpracování osobních údajů
Společnost může využít osobní údaje v následujících případech:
2.1 Plnění smlouvy
Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Klientů a Účastníků za
účelem přípravy, změny, uzavření nebo ukončení smlouvy. A to zejména proto, aby Společnost mohla
plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. Osobní údaje zpracovává Společnost v potřebném rozsahu za
účelem poskytnutí dojednané služby.
2.2 Plnění právních povinností
Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje Klientů a Účastníků z důvodu plnění právních
povinností. Jedná se zejména o povinnosti vyplývající z účetní a daňové legislativy určené k předání
orgánům finanční správy, příp. jiným orgánům veřejné moci.
2.3 Určení, výkon, obhajoba právních nároků
Za účelem určení, výkonu či obhajobě právních nároků může Společnost zpracovávat osobní údaje
Klientů a Účastníků, a to včetně ochrany Společnosti před právními nároky.
Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem správce, kromě případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě, dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
2.4 Souhlas subjektu se zpracováním údajů
Společnost může na základě informovaného souhlasu zpracovávat osobní údaje Klienta a Účastníků
k předem stanovenému účelu (např. k pořizování fotografií, videí a jejich úpravě na Akcích, k využití
fotografií, videí a jiných propagačních materiálů jako podklad pro marketing Společnosti).

3. Rozsah zpracování osobních údajů
Společnost je oprávněna zpracovávat u:






Klientů - převážně identifikační údaje (název společnosti, příp. jméno a příjmení, sídlo, příp.
trvalé bydliště, datum narození, IČO a DIČ), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail) a další
údaje, které souvisí s poskytovanými službami Společnosti. Uvedené osobní údaje Klientů
získává Společnost výhradně od Klientů.
Účastníků – převážně identifikační údaje (název společnosti, příp. jméno a příjmení, sídlo,
příp. trvalé bydliště, datum narození, IČO a DIČ), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail).
Uvedené osobní údaje Účastníků získává Společnost výhradně od Účastníků.
Klientů a Účastníků – ve vybraných situacích může Společnost také zpracovávat osobní údaje
v podobě fotografií, příp. videí z organizovaných Akcí.

4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Udělíte-li souhlas Společnosti se zpracováním osobních údajů, berete na vědomí, že poskytnutí
tohoto souhlasu je zcela dobrovolné a lze ho kdykoli, zejména prostřednictvím e-mailové
korespondence nebo telefonicky, odvolat. Neposkytnutí souhlasu nemá žádný dopad na plnění
smlouvy.
5. Příjemci osobních údajů
Společnost zpřístupní osobní údaje oprávněným osobám, tj. zaměstnancům a obchodním partnerům
Společnosti (např. subjektům poskytující stravovací, ubytovací a dopravní služby, tiskové a poštovní
služby, právní služby, apod.)
Příjemci osobních údajů jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje:



nezávisle na Společnosti – správci (subjekty, jenž stanoví účel a prostředky ke zpracování
osobních údajů)
závisle na Společnosti – zpracovatelé (subjekty, jenž zpracovávají osobní údaje na základě
pokynů Společnosti).

Příjemcem osobních údajů (konkrétně fotografií a videí) zveřejňovaných na webových stránkách
Společnosti, sociálních sítích nebo na internetovém serveru youtube.com, mohou být uživatelé
internetu.
6. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje bude Společnost zpracovávat pouze pro dobu nezbytnou pro splnění jejího účelu.
6.1 Plnění smlouvy
Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu, a to až do
okamžiku, kdy jsou splněny veškeré povinnosti ze smluvního vztahu vyplývající.
6.2 Plnění právních povinností
Společnost bude po dobu trvání příslušné právní povinnosti (obecně závazných právních předpisů)
zpracovávat a uchovávat osobní údaje (maximálně však po dobu 10 let).

6.3 Určení, výkon, obhajoba právních nároků
V souvislosti s účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků je Společnost oprávněna
zpracovávat osobní údaje po dobu existence právního nároku. Dle obecně závazných právních
předpisů se jedná o maximálně 1 rok po uplynutí promlčecí lhůty. V případě zahájení nebo trvání
soudního, správního nebo jiného řízení, v němž budou řešena práva nebo povinnosti vyplývající
z náležitého právního nároku, nedojde ke skončení doby zpracování osobních údajů určených
k tomuto účelu dříve, než před pravomocným ukončením samotného řízení.
7. Práva subjektů údajů
Zákazník a Účastník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním údajů následující práva
vyplývající z právních předpisů:







právo na přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
právo na opravu nepřesných, příp. doplnění neúplných osobních údajů
(za podmínek č. 16 GDPR)
právo na výmaz osobních údajů (za podmínek č. 17 GDPR)
právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek č. 18 GDPR)
právo na přenositelnost údajů (za podmínek č. 20 GDPR)
právo vznést námitku (za podmínek č. 21 GDPR)

8. Podrobnosti o zpracování osobních údajů
Pro další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů kontaktujte Společnost se sídlem
Revoluční 680, 666 01 Tišnov, IČO: 04523091 na e-mailové adrese petr@dobrokar.cz nebo
telefonním čísle +420 776 234 446.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Platnou verzi naleznete na internetových stránkách
…………………………………………….

