
BAUMIT, spol. s r.o.

Informace poskytované dotčeným osobám

podle čl. 14 Nařízení GDPR

Okruh dotčených  osob: Potenciální  smluvní  partneři  provozovatele  a
potenciální cíloví odběratelé, zákazníci BAUMIT, dále „dotčené osoby“ či
„odběratelé“. 

Účel  zpracování  osobních  údajů: Konzultační  služby  poskytované
odběratelům  BAUMIT.  BAUMIT  je  dále  označen  i  jako  „provozovatel“
poskytovaných služeb a činností. 

Účel  zpracování  osobních údajů,  okruh dotčených osob,  seznam
zpracovávaných dat.

Účelem zpracování je poskytování konzultačních a poradenských služeb
provozovatelem vč. jejich zajištění možnosti jejich objednávání, provádění
a také následné evidence, jak již uskutečněných služeb, tak i v budoucnu
plánovaných, všem smluvním partnerům a cílovým odběratelům. 

Provozovatel  zpracovává  při  poskytování  konzultačních  a
poradenských služeb tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, číslo
telefonu a adresa elektronické pošty.

Právní důvod zpracování osobních údajů:

Právním základem zpracování je především Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nařízení GDPR, kdy zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění
smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba, odběratel BAUMIT, nebo aby se na
základě  žádosti  takovéto  osoby  provedla  opatření  před  uzavřením
smlouvy,  zejména  vedoucí  k možnosti  objednání  služeb  poskytovaných
provozovatelem.

Povinnost poskytnout osobní údaje provozovateli:

Dotčená osoba není povinna poskytnout provozovateli požadované údaje,
kdy  ale  bez  poskytnutí  těchto  údajů  není  možné  případné  objednání  a
dodání služeb provozovatele zajistit.

Zdroj osobních údajů:

Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytla dotčená
osoba či odběratel BAUMIT.



Předpokládané  lhůty  pro  zpracování,  evidenci  a  vymazání
osobních údajů: 

U  kontaktních  údajů  se  předpokládá  uchování  dat  po  dobu  určenou
promlčecích lhůtami podle zvláštních předpisů, zejména podle Občanského
zákoníku ČR, zák. č. 89/2012 SB. v platném znění.  Údaje a informace o
obchodních vztazích,  obchodních případech a uzavřených smlouvách se
provozovatelem uchovávají  po  dobu  10  let,  mj.  i  na  základě daňových
předpisů.

Poskytování osobních údajů a jejich zpracovávání prostřednictvím
zprostředkovatele: 

Provozovatel  může  poskytnout  zpracovávané  osobní  údaje  třetí  straně,
pokud  mu taková  povinnost  vznikne  ze  zákona  nebo  pokud  toto  bude
nutné pro prokazování právních nároků provozovatele.

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů speciálně
navrženými opatřeními, žádné zpracovávané osobní údaje se nepřenášejí
do zemí, které nezajišťují přiměřenou úroveň jejich zákonné ochrany.

Zpracovávané osobní údaje se nezveřejňují.

Zástupce  provozovatele  je  ……………..., e-mail:  ………. Odpovědnou
osobou za dohled je ………………..., e-mail: ……………..

Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů SR, Hraničná 12,
Bratislava.

Práva dotčené osoby:

Dotčená osoba je oprávněna:

•  odvolat  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů,  zpracovávaných  na
základě jejího souhlasu osobně v sídle provozovatele,

•  požadovat  od  provozovatele  přístup  k  osobním  údajům týkajícím  se
dotyčné osoby,

• požadovat od provozovatele opravu zpracovávaných osobních údajů,

• požadovat od provozovatele vymazání zpracovávaných osobních údajů,

•  požadovat  od  provozovatele  omezení  zpracování  osobních  údajů  a
namítat jejich zpracování, jestliže právním předpisem není provozovateli
dána povinnost tyto zpracovávat osobní údaje,



• podat stížnost orgánu dozoru, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. 


