Informace dle čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 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)
určená pro dodavatele společnosti KROS -stav, a.s.
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se
zpracováním osobních údajů.
totožnost a kontaktní údaje správce (kdo Vaše osobní údaje zpracovává):
KROS – stav, a.s.
IČ: 26227657
Körnerova 455/7, 602 00 Brno
tel. 777 719 188
e-mail: info@kros-stav.cz
kontaktní osoba: Monika Žabenská
účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování (proč
jsou Vaše osobní údaje zpracovávány):
Osobní údaj
jméno a příjmení,
případně titul
IČ
Sídlo, případně
kontaktní adresa
číslo účtu
e-mailová adresa
telefonní číslo

Účel zpracování

Právní základ
zpracování
Vedení účetnictví plnění zákonných
základní identifikace, povinností
údaje povinné na
daňových dokladech
dle platné právní
úpravy

vysvětlení

Nákup zboží –
komunikace
s dodavatelem

Tyto údaje potřebujeme
pro plnění smlouvy - ke
komunikaci
s dodavatelem (řešení
objednávky, dodacích
termínů apod.)

plnění smlouvy

Tyto údaje
zpracováváme na
základě platné
legislativy týkající se
vedení účetnictví

Případní příjemci osobních údajů (komu jsme oprávněni Vaše osobní údaje sdělit):
Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze těm zpracovatelům, vůči nimž máme
zákonnou nebo smluvní povinnost osobní údaje předat, jedná se např. o orgány státní správy
(např. finanční úřady v souvislosti s prováděním kontroly plnění daňových povinností), Policii
ČR, soudy, externí firmu zpracovávající naše účetnictví apod.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (jak dlouho budeme Vaše osobní údaje
zpracovávat)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu zákonných lhůt.
Práva subjektů údajů (jaká práva vůči nám máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů)
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči
nám jakožto správci můžete uplatnit:









právo na přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů (upozorňujeme Vás v této
souvislosti na povinnost nám změny osobních údajů neprodleně hlásit)
právo na výmaz případně omezení zpracování osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
právo na přenositelnost údajů k jinému správci
v případech, kdy je zpracování údajů založeno na základě souhlasu, můžete svůj
souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů

Svoje práva vůči nám jakožto správci údajů můžete uplatnit osobně u Moniky Žabenské,
nebo e-mailem na adrese info@kros-stav.cz.
Informace o automatizovaném rozhodování
Při zpracování osobních údajů
k automatizovanému rozhodování.

V Brně dne 25. 5. 2018

Lubomír Smolka
Předseda představenstva
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