Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Court of Moravia, s.r.o. (dále
jen „Court of Moravia“) pečlivě dbá na ochranu
osobních údajů svých klientů i dalších osob,
s jejichž osobními údaji přichází do styku.
Z důvodu
zachování
vysoké
úrovně
transparentnosti a informovanosti subjektů údajů
proto vytvořila následující prohlášení o ochraně
osobních údajů, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále
jen „GDPR“).

Základní informace o zpracování osobních údajů
Osobními údaji jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné
žijící osoby. Court of Moravia je správcem osobních údajů, které získává přímo od svých
klientů, zákazníků, partnerů a zaměstnanců za účelem poskytování svých služeb, pořádání
vzdělávacích aktivit, správě zaměstnanecké agendy a efektivnímu provozu webových stránek.
Zpracovávány jsou přitom pouze identifikační, kontaktní a dílčí související osobní údaje. Při své
činnosti nejsou zpracovávány žádné osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů
dle čl. 9 GDPR. Společnost Court of Moravia nepředává osobní údaje žádným třetím stranám
s výjimkou Bc. Nely Pleskotové za účelem vedení účetnictví.

Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů
Společnost Court of Moravia zpracovává osobní údaje na základě následujících
zákonných důvodů:
●

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a)
GDPR,
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●
●
●

zpracování


je nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uskutečnění transakce, výkonu
zaměstnaneckého poměru či také po dobu nutnou k ochraně finančních a právních nároků
společnosti Court of Moravia.

Práva fyzických osob
Osoby, jejichž osobní údaje jsou společností Court of Moravia zpracovány, mají právo
požadovat přístup, opravu, přenos, omezení nebo výmaz jejich osobních údajů. Vysvětlení, co
tato práva znamenají a návod, jak je uplatnit, naleznete níže:

●

Přístup k osobním údajům
Právo na přístup k osobním údajům garantuje subjektům údajů možnost získat osobní
údaje, které Court of Moravia uchovává. S žádostmi se obracejte na níže uvedený
kontaktní email.

●

Oprava


osobních údajů

Chcete-li upravit či aktualizovat osobní údaje, které jste dříve poskytli, můžete poslat
e-mail na níže uvedenou adresu. Pokud bude zjištěno, že jsou osobní údaje nesprávné
či neaktuální, budou osobní údaje upraveny.
●

Právo omezit zpracování a vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte také právo kdykoli požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti
zpracování svých osobních údajů, a to z přiměřených důvodů souvisejících s Vaší
konkrétní situací. V případě, kdy zpracování nevyžadují právní předpisy a ani nebudou
doloženy závažné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, tak zpracování
bude omezeno či ukončeno.

●

Právo na přenos osobních údajů
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Pokud požádáte o přenos Vašich osobních údajů v souladu s čl. 20 GDPR, tak budou
Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném běžně použitelném formátu přímo Vám
nebo jinému subjektu, který označíte.
●

Právo


na výmaz

V případě, že požádáte o výmaz osobních údajů a budou naplněny podmínky čl. 17
GDPR, pak budou Vaše osobní údaje vymazány.

Další práva
V případě, že byl společnosti Court of Moravia udělen souhlas se zpracováním osobních
údajů, pak lze tento souhlas kdykoliv odvolat na níže uvedené kontaktní adrese.
V případě zájmu o kontaktování nebo uplatnění některého ze svých práv, nebo jakékoliv další
záležitosti související s agendou ochrany osobních údajů se prosím obracejte na emailovou
adresu: petr.miklicek@courtofmoravia.com.
Proti společnosti Court of Moravia máte také možnost podat stížnost k dozorovému úřadu,
kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o svých právech a ochraně
osobních údajů naleznete na adresehttps://www.uoou.cz/.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 17. června 2020.
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