
ZÁSADY  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Vážení zákazníci/klienti, 

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, 

správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

1. Kontaktní údaje správce 

Bc. Jan Maštalíř, IČO: 74878794 se sídlem Chuchelna 304, Chuchelna 513 01, (dále jen „Správce“) 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Bc. Jan Maštalíř, Chuchelna 304, Chuchelna 513 01, tel.:+420 739 936 519, mail: info@inetwifi.eu 

 

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování 

Informace a získání vašich osobních údajů je zákonné pro plnění dalších povinností Správce, při poskytování služeb 

a to zejména dle: 

a) Zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. 

b) Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. 

c) Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. 

d) Další zákony České republiky, kterými je Správce povinen se řídit  

 

4. Oprávněné zájmy Správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

příslušného Správce či třetí strany 

Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s 

možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých služeb 

 

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

a) zaměstnanci Správce 

b) státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a 

další subjekty na základě jiných právních předpisů, 

c) subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování 

osobních údajů. 

 

6. Předávání osobních údajů do zahraničí 

Správce nemá v úmyslu předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 

7. Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje jsou uchovávány dle zákonů uvedených v bodě 3 tohoto dokumentu. 

 

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů 

 Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte 

právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou k výmazu dány zákonné důvody). 

 Máte právo na omezení zpracování. 

 Máte právo vznést námitku proti zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce – viz bod 4.). 

 Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech 

souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle příslušných právních 

předpisů. 

 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním 

osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat 

u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 

Praha 7 (viz www.uoou.cz) 

 

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako zákazník / klient povinnost je Správci 

poskytnout, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve 

stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Správce Vám nebude moci poskytnout nabízené 

služby. 
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