Informace o zpracování osobních údajů
1. Správce osobních údajů BIC Brno spol. s r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, 612 00
Brno-Medlánky, IČ: 416 01 670, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 2149 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“),
následující osobní údaje:
- e-mailovou adresu,
- IP adresu.
2. E-mailová adresa a IP adresa budou zpracovány za účelem identifikace zainteresovaných
stran za účelem zasílání vyžádaného newsletteru, evidence a budoucího případného
uplatnění a obrany práv a povinností zainteresovaných stran. Takové zpracování umožňuje
článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
3. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního
vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, respektive od odhlášení z
newsletteru, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
- BON 5 s.r.o., IČ: 241 51 017, Labská 217/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době Správce nevyužívá.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena
v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.

