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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Sočesol, s.r.o. vyžaduje na objednavateli (zákazníkovi) při své činnosti
v oblasti instalace solárních (fotovoltaických) i osobní údaje objednavatele. Tyto
osobní údaje podléhají zákonné ochraně v souladu se zákonem č. 110/2019 o
zpracování osobních údajů a s Nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů
(GDPR).

Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je: SOČESOL, s.r.o., se sídlem Popluží 909,
Železný Brod, 468 22 Železný Brod, IČO: 08178241

Jaké údaje zpracováváme?
V rámci naší činnosti v oblasti fotovoltaických systémů zpracováváme osobní údaje,
které potřebujeme k naší činnosti spojené s plněním smlouvy (a předsmluvních
podmínek) především pak pro přímý kontakt se zákazníkem a následné zpracování
cenové nabídky. Jedná se o tyto osobní údaje:
1. jméno a příjmení (popř. i titul)
2. datum narození
3. adresu trvalého pobytu (bydliště)
4. adresa a místo realizace projektu
5. emailová adresa
6. telefonní číslo (mobil, pevná linka)
7. číslo bankovního účtu
8. podpis zákazníka

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze pověření pracovníci společnosti
(jednatelé) a administrativní pracovník, který, pro Vás zpracovává dotace. Žádným
dalším neoprávněným osobám Vaše osobní údaje nepředáváme ani neposkytujeme.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme. Osobní údaje nejsou předávány jiným
osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena
příslušným právním předpisem. Osobní údaje nejsou předávány třetí straně ani do
zemí mimo Evropskou Unii ani jiným mezinárodním organizacím.
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Jaké máte práva?
V souladu s platnou právní úpravou GDPR máte zejména právo na přístup k Vašim
osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných, neúplných
či nesprávných údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.) v případě, že se domníváte,
že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Na základě čeho, jak, za jakým účelem a jak dlouho Vaše
osobní údaje zpracováváme?
Hlavním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy a úkonů
před, během a po započetí realizace projektu. Dalším účelem zpracovávání osobních
údajů je následná komunikace se zákazníkem.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu
rozhodování, včetně profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí,
jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákazníků.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě (objednávka instalace
solárních systémů a příslušenství) i elektronické podobě (emailová komunikace se
zákazníkem, data z kontaktních formulářů z webových stránek společnosti).
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je
zpracováváme. Po uplynutí doby nezbytně nutné pro zpracování jsou osobní údaje
zlikvidovány (skartovány).

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že má v maximální možné míře zabezpečený samotný
objekt sídla společnosti proti neoprávněnému vniknutí cizích osob.
2. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
3. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť
osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím zámků, elektronického
zabezpečovacího systému, zabezpečení osobních údajů v elektronické podobě
pak použitím hesel a antivirového programu.
4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen pověření
zaměstnanci společnosti (jednatelé) a administrativní pracovník v oblasti
dotací.
5. Všichni zaměstnanci společnosti a administrativní pracovník jsou vázáni
mlčenlivostí a nesmí sdělovat osobní údaje zákazníků třetím osobám.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

