ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je správce osobních údajů
Kinet s.r.o. se sídlem V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr, IČ 27651177,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. C 121641.
Vaše osobní údaje shromažďujeme, uchováváme a využíváme ve
smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, resp.
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 (dále jen „nařízení
GDPR“).
Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné námi
jako správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního
vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného
souhlasu.
Kdy osobní údaje zpracováváme
S údaji budeme pracovat, pokud:
I.
Jste našimi zákazníky
II.
S vámi komunikujeme
III.
Budete mít zájem o zaměstnání v naší firmě
IV.
Navštívíte náš web
Vaše práva týkající se osobních údajů
Děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co
nejlépe. Podle nařízení GDPR máte následující práva, jen dáváme
předem na vědomí, že vám v některých konkrétních případech
nemusíme být schopni plně vyhovět:
1.
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme;
2.
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat
nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;
3.
požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů;
4.
žádat přenesení osobních údajů k jinému správci;
5.
vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
6.
pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů,
pak tento souhlas vzít zpět;
7.
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
8.
právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše
práva při zpracování osobních údajů porušena.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na
osobniudaje@kinet.cz nebo písemně na adrese V Lukách 253, 267 01
Králův Dvůr. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních úd ajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
I. Osobní údaje našich zákazníků
A. Které osobní údaje zpracováváme:
•
jméno, příjmení
•
název společnosti
•
IČ, DIČ, číslo bankovního účtu
•
adresu
•
e-mailovou adresu
•
telefonní číslo
•
naši vzájemnou komunikaci
•
informace a podklady, které nám v rámci poskytování služeb
poskytnete
B. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:
1.
Plníme smlouvu nebo o ní jednáme – údaje zpracováváme,
abychom vám mohli připravit nabídku a poskytovat naše služby.
2.
Plníme právní povinnosti – při vedení účetnictví, zpracování daní
a plnění dalších předpisů.
3.
V rámci našich oprávněných zájmů – našim zákazníkům posíláme
novinky, vedeme si evidenci našich zákazníků (CRM) a vytváříme si
interní statistiky a reporting.
4.
Máme váš souhlas – pokud nám poskytnete referenci na naše
služby.
Rozesílání novinek:
Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo můžeme zákazníkům
zasílat novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7
odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti,
pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit zasláním e mailu na adresu osobniudaje@kinet.cz.
C. Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu spolupráce, a dále 10 let po
jejím ukončení, pokud jiné předpisy nestanoví dobu delší.

D. Kdo může mít k údajům přístup:
Se zpracováním údajů nám pomáhají někteří další dodavatelé služeb
nebo aplikací:
Ing. Pavlína Soprová, IČ 88088634;
České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov,
Skokanská 2117/1 PSČ 169 00, IČO 24738875;
•
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
•
•

II. Osobní údaje při komunikaci s vámi
A. Které osobní údaje zpracováváme:
•
•
•
•
•

jméno, příjmení
název společnosti
e-mailovou adresu
telefonní číslo
obsah vaší zprávy

B. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:
Na základě oprávněného zájmu – údaje potřebujeme kvůli zodpovězení
vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich
služeb.
C. Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Vaše údaje budeme zpracovávat jen po nezbytně dlouhou dobu,
maximálně 3 měsíce po naší poslední komunikaci.
D. Kdo může mít k údajům přístup:
České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov,
Skokanská 2117/1 PSČ 169 00, IČO 24738875;
•
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
•

III. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
A. Které osobní údaje zpracováváme:
•
•
•

jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo

•
•

vzdělání a pracovní zkušenosti
další informace, které uvedete do životopisu

B. Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:
Údaje zpracováváme, abychom vás mohli zařadit do výběru na
vypsanou pozici.
C. Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Údaje budeme zpracovávat do doby výběru zájemce, a pokud s námi
uzavřete pracovní smlouvu, tak i po dobu trvání pracovněprávního
poměru, pokud nám předpisy nestanoví dobu delší.
D. Kdo může mít k údajům přístup:
Ing. Pavlína Soprová, IČ 88088634;
České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov,
Skokanská 2117/1 PSČ 169 00, IČO 24738875;
•
případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
•
•

IV. Soubory cookies
A. Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky odešlou
do vašeho prohlížeče v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony,
které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost
písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte
zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
B. Proč cookies zpracováváme a na základě čeho můžeme:
Oprávněný zájem – díky cookies měříme návštěvnost a děláme si
statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat
funkčnost a bezpečnost našeho webu.
C. Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:
Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu
nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Jednotlivé doby
zpracování najdete v tabulce níže. Souhlas s užitím marketingových
cookies udělujete na dobu uvedenou rovněž u jednotlivých druhů
cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení
svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na
osobniudaje@kinet.cz. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a
omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete zde. Pokud použití

souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat
tak, jak by měly.
D. Kdo může mít k údajům přístup:
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
•
službou Google Analytics, provozovaná společností Google
Inc. v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs.

