ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnost Ing. Milan Macků, se sídlem Voroněžská 6, 616 00 Brno, IČO: 74700316, provozovatel webových stránek
http://www.oceneni-vozidel.cz, (dále jen „Ing. Milan Macků“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje klientů a dodavatelů,
jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních
ůdajů.
Zpracovávané osobní údaje
V rámci uzavírání smluvních vztahů budete jako klient požádán o vyplnění osobních údajů.
Těmito údaji jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno příjmení;
adresa bydliště či jiná adresa Vámi uvedená jako kontaktní;
rodné číslo;
datum narození;
číslo občanského průkazu včetně vydání a doby platnosti průkazu;
číslo řidičského průkazu včetně vydání a doby platnosti průkazu;
kontaktní údaje jako je telefon, e-mail;
podpis na smlouvě a účetních dokladů;

Účel zpracování osobních údajů
Jako správce osobních údajů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytente na zakladě toho, že
•
•
•
•

poskytnete souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel pro splnění smlouvy mezi Ing.
Milan Macků a klientem. Smlouva o pronájmu vozidla, vypracovnání posudků, odborných vyjádření,
poradenská činnost, nákup prodej;
zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na Ing. Milan Macků vztahuje. Vést účetnictví,
uchovávat daňové doklady dle platných ustanovení;
Zpracování je nyzbytné pro účely oprávněných zájmů Ing. Milan Macků;
Zpracování je nezbytné, pokud to ukládá zákonná povinnost;

Kdo má přístup k osobním údajům klienta
Jako správce bude nakládat a zpracovávat osobní údaje pouze společnost Ing. Milan Macků. V rámci zákonných
povinností může osobní data společnost Ing. Milan Macků poskytnout policii, pojišťovnám v případě pojistné události,
soudům, státním institucím.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje klinta bude Ing. Milan Macků zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude poskytovat služby či plnit
smluvní vztah. Osobní údaje bude Ing. Milan Macků uchovávat po dobu vyplývající z účelu zpracování a po dobu danou
platnými právními předpisy.
Práva klienta plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k provádění zpracování osobních údajů má klient následující práva:
•
•
•
•
•
•
•

právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz;
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování;
právo na přenositelnost údajů;
podat stížnost na zpracování osobních údajů;

Všechna práva může klient uplatnit u Ing. Milan Macků, e-mail: info@oceneni-vozidel.cz, nebo písemně na adresu
společnosti. Ing. Milan Macků vyrozumí klienta ve lhůtě nejvýše 30 dnů od doručení práva. Zpracování osobních údajů
podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může klient podat stížnost na e-mailovou
adresu: posta@uoou.cz, podáním pomocí datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 05. 2018
V Brně, dne 25. 05. 2018
Ing. Milan Macků

