Informace o zpracování osobních údajů
GDPR pro obchodní partnery
Správcem osobních údajů je společnost Rudolf Transport s.r.o., IČ: 086 19 158
Kontaktní osoba: Jakub Rudolf, tel: +420 603 854 705, email: jrudolf@rudolftransport.cz
1.)

Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu pro účely plnění smluvního vztahu v oblasti
přepravy a souvisejících činností.

2.)

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům
účetních, právních a poradenských služeb.

3.)

Správce údajů může zpřístupnit poskytnuté osobní údaje smluvním partnerům v oblasti IT služeb,
technologií a certifikačních služeb.

4.)

Správce údajů poskytuje osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou
oprávněni ke zpracování osobních údajů.

5.)

Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci
oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

6.)

Správce údajů uchovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají
zákonné předpisy.

8.)

Práva subjektu
a) Právo na přístup k osobním údajům - subjekt má právo na přístup k osobním údajům, které se ho
týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
b) Právo na opravu a doplnění osobních údajů - subjekt má právo na to, aby správce údajů bez
zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
c) Právo na omezení zpracování - subjekt má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech
omezil zpracování jeho osobních údajů.
d) Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve
strukturovaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
e) Automatizované individuální rozhodování - subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné
pro plnění smlouvy.
f) Právo vznést námitku - subjekt má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce
údajů tyto údaje v nedůvěryhodných případech dále nesmí zpracovávat.
g) Právo na výmaz - subjekt má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní
údaje, které se ho týkají, pokud:
1.) osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány
2.) subjekt odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
3.) subjekt vznese námitky proti zpracování
4.) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
5.) uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy
6.) se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace,
vědeckého či historického výzkumu, statistiky
7.) se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků

9.)

Subjekt musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo důvodů uvedených v obchodní
smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.

10.) Uzavřením obchodní smlouvy (spolupráce) subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem
údajů ve všech výše uvedených bodech a plně rozumí svým právům.
11.) Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou veřejně dostupné 24 hodin denně na internetových
stránkách správce údajů www.rudolftransport.cz.

