SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
a. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Technické služby Vsetín,
s.r.o., IČ: 26782596, se sídlem Bobrky 460, 755 01 Vsetín.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě: oddíl
C, vložka 27115.
(dále jen „Správce“)
2. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. Návštěvník webové stránky tsvsetin.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt
údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas
se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a)
a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako
„GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje
Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.
b. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat
následující osobní údaje:
i.
jméno a příjmení;
ii.
emailová adresa;
iii.
mobilní (telefonní) číslo;
iv.
bydliště;
v.
informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou
nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v kontaktním
formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;
(společně dále jen „Osobní údaje“).
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. 3.1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro
kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze
strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy
Subjektu údajů apod.
b. 3.2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému
individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
c. 3.3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím
podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.
4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. 4.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto
třetím osobám:
i.
4.1.1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům
serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
b. 4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí
země či mezinárodní organizaci.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. 5.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu
potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však deset
(10) let od udělení Souhlasu.

