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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
fyzická osoba podnikající
Smlouva č.:

Subjekt údajů:
jméno, příjmení:
datum narození:
bydliště:

1.

Databáze, Údaje: Poskytovatel vede databázi Uživatelů (dále též „Subjekt údajů“) obsahující osobní údaje
stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje nezbytné k poskytování
služeb a k ochraně práv Poskytovatele (dále jen „Údaje“). Údaji jsou v případě podnikající fyzické osoby:
jméno, příjmení, obchodní firma, bydliště, místo podnikání, datum narození, telefonní číslo, e-mailové
spojení, informace o platební morálce a bankovním spojení a technické údaje o připojení.

2.

Účel zpracování Údajů: Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a užívat Údaje pro účely vyplývající z příslušných
právních předpisů, pro účely plnění smlouvy a k ochraně práv Poskytovatele, a to v nezbytném rozsahu a po
dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu do úplného vypořádání práv a
povinností ze smlouvy nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

3.

Sdílení Údajů s dalšími subjekty: Poskytovatel je oprávněn předávat Údaje osobám a orgánům v případech, kdy
je to Poskytovateli uloženo právními předpisy či na jejich základě. Poskytovatel je dále oprávněn předávat
Údaje osobám, které Poskytovatele zastupují nebo jinak oprávněně chrání jeho zájmy, event. se podílejí na
vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb a platebních transakcí či na provozování a
údržbě sítí a systémů pro poskytování služeb.

4.

Souhlas Subjektu údajů: Jelikož veškeré zpracování Údajů provádí Poskytovatel pro dodržení právní povinnosti
Poskytovatele nebo je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, či je to
nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat
údajů i bez souhlasu Subjektu údajů a Subjekt údajů nemůže zpracování Údajů odmítnout.

5.

Právo na informace: Subjekt údajů má právo na informace o Údajích, které Poskytovatel zpracovává, a právo
na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“). Zjistí-li Subjekt údajů, že Poskytovatel zpracovává Údaje v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má Subjekt údajů právo
na vysvětlení, případně odstranění takového stavu, případně zablokování, provedení opravy, doplnění nebo
likvidaci. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Subjektu údajů o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle
předchozích vět, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další práva Subjektu
údajů a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ. Odstranění nebo oprava Údajů budou
provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Poskytovatele.

V ……………… dne …………………
……………………………………………
podpis Subjektu údajů
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