TOP DK s.r.o., Kuřimská 1926/21a, Řečkovice, 62100 Brno, IČ 269 43 883

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů
TOP DK s.r.o., sídlo Kuřimská 1926/21a,Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 269 43 883 zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 47282 (dále jen „TOP DK“) tímto informuje o zpracování osobních údajů.
V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění práv
subjektů údajů nás můžete kontaktovat na tel. čísle + 420 603 45 35 85 nebo na e-mailové adrese: topdk@topdk.cz
Subjekty osobních údajů. Subjekty osobních údajů jsou fyzické osoby - obchodní partneři TOP DK, zákazníci a
potenciální zákazníci a zaměstnanci TOP DK. Hlavním předmětem činnosti TOP DK je výroba, obchod a služby se
zaměřením zejména na právnické osoby a OSVČ. Pouze výjimečně jsou tak zákazníky TOP DK nepodnikající
fyzické osoby.
Kategorie údajů. Zpracovávány jsou základní identifikační a kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, titul, bydliště,
identifikační číslo, telefonní číslo, kontaktní poštovní a elektronická adresa, údaje nutné pro splnění konkrétní
obchodní smlouvy a u zaměstnanců údaje nutné pro zpracování mzdové a personální agendy. Zpracovávané údaje
nepředstavují vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. U žádné osoby nejsou evidovány údaje ze zvláštní
kategorie osobních údajů (fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity).
Získávání údajů. Údaje jsou získávány přímo od jejich subjektů, kterým jsou podány informace o účelu zpracování.
Dále jsou údaje získávány z veřejných rejstříků a registrů. Osobní údaje jsou uchovávány v informačním systému
POHODA.
Účel zpracování. Zpracování osobních údajů TOP DK provádí na základě zákonné a smluvní povinnosti a
oprávněného zájmu, plnění povinností z uzavřených obchodních smluv, za účelem posuzování zájmu zákazníků o
nabízeném zboží a službách, informování o nových produktech a jejich nabízení prostřednictvím e-mailu či
telefonicky. Nabízení zboží a služeb může být subjekty kdykoli odmítnuto. Osobní údaje zaměstnanců jsou
zpracovávány za účelem zpracování mezd.
Osobní údaje nejsou shromažďovány za jiným účelem, jako např. nabízení obchodů a služeb, šíření obchodních
sdělení, provádění marketingových a jiných průzkumů, které nesouvisí s prodávaným zbožím a poskytovanými
službami, prodej údajů či jejich pronájem apod.
Internetové stránky.
Prohlížení webových stránek TOP DK je anonymní. V průběhu prohlížení nejsou
shromažďovány žádné osobní údaje.
Ochrana osobních údajů. TOP DK přijal odpovídající technická, organizační a bezpečnostní opatření k zajištění
maximální možné ochrany zpracovávaných osobních údajů před poškozením, zničením, ztrátou, změnou,
neoprávněným přístupem, zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jinými nepřípustnými
způsoby zpracování. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po
skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu.
Předávání údajů. Osobní údaje subjektů jsou jiným osobám předávány pouze k provedení některých specifických
činností (správa informačního systému, zpracování mzdové agendy), a to vždy na základě smluvního závazku
příjemců k zajištění bezpečnosti a ochrany předávaných údajů. Dále mohou být osobní údaje předávány orgánům
státní správy a úřadům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
Práva subjektů údajů. Subjekty osobních údajů jsou oprávněny požadovat informace o zpracovávání jejich osobních
údajů, především o účelu zpracování, získávání údajů, jejich používání, předávání, způsobu uložení a zajištění,
archivaci apod. Mezi práva subjektů osobních údajů patří právo na přístup ke svým údajům, právo na jejich opravu
nebo doplnění, právo požadovat po nás výmaz osobních údajů, pokud již neexistuje důvod pro jejich zpracování,
právo na přenositelnost osobních údajů.
Toto Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů se vyvěšuje na internetových stránkách. Prohlášení bude
upravováno podle potřeby a aktuálního stavu a z tohoto důvodu doporučujeme sledovat jeho aktuální znění.
V Brně dne 25. května 2018

Karel Kosek
jednatel

