Obecná informace o zpracování osobních údajů

Společnost byla založena dne 08. 06. 1992 jako sdružení fyzických osob a to
Radimem Gáškem a Janem Podešvou v Karolince (ČR). Užívají společný název
GAŠPO. Společnost dodává na trh těstoviny a balené luštěniny.
Společnost GAŠPO zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.
Toto prohlášení vzniklo, za účelem informovat zákazníky společnosti GAŠPO, že si
společnost GAŠPO váží soukromí a bezpečí osobních údajů svých zákazníků ať už
se jedná o odběratele nebo dodavatele. Stejnou mírou ochraňuje osobní údaje i
svých zaměstnanců.

V rámci poskytování svých služeb zpracovává společnost GAŠPO osobní údaje a to
především pro tyto účely:






zajištění smluvních vztahů;
vedení personální agendy;
vedení účetní agendy;
vedení kontaktů odběratelů a dodavatelů;
monitorovací kamerový systém.

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou podle čl. 6. odst. 1 písm.:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden
či více konkrétních účelů;
b) 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;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům,
úřadům či institucím není uloženo zvláštním právním předpisem.
Při zpracování osobních údajů společností GAŠPO nedochází k automatizovanému
zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by
byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
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Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro
jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Každá osoba má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:









požadovat umožnění přístupu k osobním údajům;
subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, při odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán
před jeho odvoláním;
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že
zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné);
požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich
zpracování;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
požadovat přenositelnost osobních údajů;
podat stížnost u dozorového orgánu (ÚOOÚ).

Požadavky subjektů osobních údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v
souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). Lhůta na vyřízení požadavku je stanovena nařízením GDPR na maximálně
30 dní, s možností o prodloužení o dalších 30 dní, má li správce osobních údajů
takových požadavků více, nebo samotný požadavek vyžaduje detailnější přezkum a
zpracování. V případě prodloužení lhůty bude subjekt o takové skutečnosti předem
informován.
Svá práva vůči společnosti uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.
GAŠPO
Martinec Tomáš
Vsetínská 95, 756 05 Karolinka
gaspaci@seznam.cz

Záznamy z kamerového systému
Vstupní a skladovací prostory společnosti GAŠPO jsou monitorovány kamerovým
systémem se záznamem. Záznam se uchovává po dobu 7 dní a pak dochází
k automatickému přepisu. Vstupy do budov, kde jsou prostory monitorované
kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny nálepkou s piktogramem kamery a
popisem. Záznamy z kamerového systému se nepředávají dalším správcům
osobních údajů s výjimkou Policie ČR v případě trestního řízení a bezpečnostním
složkám státu.
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