Teplo z chladu…

Prohlášení o zpracování osobních údajů
1. Správce vašich údajů
Správcem vašich údajů je společnost Echoz rekuperace s.r.o., se sídlem: Dvorská 924, 396 01
Humpolec, IČO: 28130537, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u městského soudu v Českých
Budějovicích, spisová značka C 19058 (dále jen "správce"). Správce nejmenoval pověřence pro
ochranu osobních údajů.
2. Rozsah zpracování osobních údajů
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, nebo které správce
shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných
povinností správce.
3. Zdroje osobních údajů
Zdroje osobních údajů vyplývají z přímého smluvního vztahu se subjekty údajů.
4. Údaje, které zpracováváme
Údaje, které správce zpracovává, lze kategorizovat do následujících oblastí:
a) Identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (obchodní firma, tj. jméno
a příjmení, IČO, DIČ)
b) Kontaktní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo, e-mail,
korespondenční adresa)
c) Popisné údaje (např. bankovní spojení)
5. Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu a to pro účely vyplývající z našich
vzájemných smluvních vztahů.
a) Plnění povinností vyplývajících ze smluv a z jednání o smluvním vztahu
b) Plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, např. v souvislosti s
vedením účetnictví a archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje dodavatelů
c) Plnění zákonných povinností ze strany správce
6. Příjemci vašich údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti Echoz rekuperace s.r.o., ale
mohou být zpřístupněny i státním orgánům (police ČR, soudy, Finanční správě apod.) v rámci
výkonu jejich zákonných pravomocí.
Subjektem příjemce vašich údajů můžou také být osoby, které spolupracují se správcem a
zajišťují pro něj zpracování osobních údajů:
a) subjekty podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy
b) subjekty zajišťující správu IT a databáze správce
c) subjekty poskytující právní a účetní služby
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7. Doba zpracování vašich údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde
o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluvního vztahu, tak i z
příslušných právních předpisů.
Po ukončení smluvního vztahu budou osobní údaje používány jen po dobu, po kterou jsme
povinni tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. Následně budou údaje
vymazány z našich databází.
8. Vaše práva
Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými
právními předpisy. Správce informuje subjekt údajů na základě jeho žádosti o následujících
informacích:
a) účelu zpracování
b) kategorii dotčených osobních údajů
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
e) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech
zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli
odvolat a zároveň máte právo na výmaz či omezení zpracování daných údajů
Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou
na adresu sídla společnosti Echoz rekuperace s.r.o. anebo zaslanou elektronicky na
echoz@echoz.cz.
9. Další dotazy a připomínky
S dotazy a připomínkami se můžete obracet na správce na emailovou adresu echoz@echoz.cz
nebo na korespondenční adresu: Echoz rekuperace s.r.o., Dvorská 924, 396 01 Humpolec.
Těšíme se na spolupráci.
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