O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GPDR)

Článek I.
V souladu s Nařízením 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 (dále jen GDPR) společnost Berno Goldberg informuje, že:

za ÚČELEM uzavření smluvního vztahu a úkonů z něj vyplývajících v souladu s platným právním
řádem České republiky.

Získané, spravované a zpracovávané osobní údaje společnost Berno Goldberg EVIDUJE PO
DOBU nezbytně nutnou dle platného právního řádu České republiky, zejména dle Zákona o DPH
(zákon ze dne 1.4.2004 č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) a Zákona č. 563/1991 Sb. Zákona
o Účetnictví, nejdéle však po dobu 10 let.

Osobní údaje fyzických osob společnost Berno Goldberg dále POSKYTUJE KE ZPRACOVÁNÍ níže
uvedeným zpracovatelům, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a povinností jednat v souladu s
výše uvedeným nařízením EU 2016/679:

A dále v provozu firemních stránek (www.pensionhofberg.cz) přes rozhraní dotazového formuláře
SPRAVUJE níže uvedené obecné a organizační osobní údaje fyzických osob:
•

Jméno a příjmení

•

Telefonní číslo

•

E-mail

za ÚČELEM komunikace a korespondence k úkonům vyplývajících z podstaty dotazového formuláře.
Příjem osobních údajů probíhá formou e-mailové zprávy. Po vyřízení požadavků jsou osobní údaje
smazána odstraněním e-mailové korespondence.

Článek II.

Berno Goldberg DÁLE INFORMUJE, že fyzické osoby mají:
•

Právo být informován o skutečnosti, jaké osobní údaje společnost eviduje

•

Právo na přístup ke svým osobním údajům

•

Právo na opravu svých osobních údajů

•

Právo na výmaz svých osobních údajů

•
Právo na omezení zpracování svých osobních údajů na jen nezbytně nutné
informace
•

Právo na přenositelnost svých osobních údajů v elektronickém formátu

•

Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

Výše uvedená práva může subjekt osobních údajů fyzická osoba uplatnit formou písemné
žádosti zaslané na pro tyto účely zřízenou kontaktní e-mailovou schránku společnosti Berno
Goldberg: BENO46@seznam.cz
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