OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů
poskytnutých návštěvníky webových stránek www.uno-due.cz, našimi klienty a zájemci o
naše služby, osobních údajů poskytnutých od dodavatelů a obchodních partnerů.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout
srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní
postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj.
obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je
všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete,
jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete
nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.
II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat
GORINOV LAR s.r.o., IČ: 26144581, se sídlem Na Folimance 2122/13. Praha 2, 120 00
(dále jen „Správce“) jsme zapsaní v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn.
C74168
kontaktní e-mail: info@uno-due.cz, kontaktní telefon: +420 777599455, naše webové
stránky: www.uno-due.cz
III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména
o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách: e-maily,
telefonicky, nebo jinými komunikačními prostředky, veřejně přístupné rejstříky, seznamy a
evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam a podobně
(sms zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger).
Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např.
Facebook, Instagram.VK,). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní
účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme
jen s vaším souhlasem.
Osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo, email, vzdělání, rodinný stav, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách,
informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, fotografie, na které jste zobrazeni,
videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu
opravňuje?
A. Zpracování osobních údajů za účelem komunikace
Abychom s vámi mohli komunikovat žádáme vyplnit kontaktní formulář na webových
stránkách. Dále údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci
uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za
účelem reklamní produkce, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně a
poskytnutí údajů při objednávce služeb, při osobním kontaktu nebo telefonicky, písemně,
mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu FB
messenger,VK).
B. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle
správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování
dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů
v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních
údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany
osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty,
kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu
soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany
osobních údajů.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy,
které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další
osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující poskytovatele
datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené smlouvy, ve
kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje
zůstaly v bezpečí. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud
nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je
daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o
právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
-

účelu zpracování,
kategorii dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může:
- Požádat správce o vysvětlení.
- Požádat správce o přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
- Požádat správce o výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich
zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování.
- Žádost je třeba podat písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce
(GORINOV LAR s.r.o., Na Folimance 2122/13, Praha 2, 120 00, info@uno-due.cz).
- Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz
Na dozorový úřad se může subjekt údajů obrátit se svým podnětem také přímo.
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás
kontaktovat na e-mailu info@uno-due.cz
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.uno-due.cz
Toto znění je účinné od 25.05.2018

