INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 (GDPR) společnost Tiché spojení s r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu
údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.
Správcem osobních údajů je společnost Tiché spojení, spol. s r.o., IČO: 040 80 319, se sídlem Na
poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, e-mailová adresa vlach@tichespojeni.cz.
Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. To, jaké osobní údaje o
Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili,
v tomto případě máte prostřednictvím našich stránek možnost kontaktovat nás přes webový
formulář „Kontaktujte nás“.
Prostřednictvím webového formuláře máte možnost nás kontaktovat za jakýmkoliv účelem. V tomto
případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu)
uvedených zde:
Účel

Rozsah
informací

zpracovávaných

Kontaktování potencionálního
klienta či partnera

Jméno, příjmení, emailový
kontakt, telefonní kontakt

Právní titul
Oprávněný zájem kontaktovat
zájemce na jeho žádost

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme
schopni Vás kontaktovat.
Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění
účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budou zpracovány
maximálně po dobu pěti let od Vašeho posledního kontaktu, pokud bychom k jejich zpracování
neměli jiný právní titul.
Komu Vaše osobní údaje předáváme?
Všechny poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie
možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:
Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující hosting serverů

V současné době využíváme poskytovatele hostingu
našich serverů, který v pozici zpracovatele může mít
přístup k Vašim osobním údajům.

Osoba zajišťující správu serverů a aplikací

V současné době využíváme služeb osob
poskytujících správu našich serverů a aplikací, které
v pozici zpracovatele mohou mít přístup k Vašim
osobním údajů.m

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a
za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
Poučení o právech subjektu údajů
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