Zásady zpracování osobních údajů
ve společnosti Orthodox networks, s.r.o.
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Úvodní ustanovení
Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) určují pravidla
shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních
údajů uživatelů služeb (dále jen „Účastníků“) společnosti Orthodox
networks, s.r.o., IČ 262 48 387 (dále jen „Poskytovatel“).
Tyto zásady poskytují Účastníkům informace o zpracování osobních údajů,
které Poskytovatel provádí, včetně informací nezbytných pro udělení
souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů a poučení o právech
Účastníků souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Poskytovatel je oprávněn veškeré informace a osobní údaje, včetně údajů
provozních a lokalizačních, zpracovávat pouze v souladu s platnými
právními předpisy České republiky a nařízením Evropského Parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR).
Zpracování osobních údajů
Osobní údaje Účastníka jsou pro účely realizace smluvního vztahu
spočívajícího v poskytování služeb, zejména pak plnění povinností
ze smlouvy, zpracovávány po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 3 let
po jejich ukončení, a to za účelem ochrany práv a právem chráněných
zájmu Poskytovatele, nestanoví-li zvláštní právní předpisy v některých
případech lhůtu delší, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne
potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s takovým konkrétním
případem.
Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku zahrnují údaje,
které Účastník poskytne Poskytovateli osobně nebo které Poskytovatel
o Účastníkovi zpracovává v rámci své činnosti, zejména: identifikační
údaje (jméno a příjmení, IČ, DIČ), adresa bydliště nebo sídla společnosti,
adresa místa připojení, telefonní číslo, e-mail, údaje o platbě (číslo účtu).
Poskytovatel se zavazuje, že přijme veškerá technická a organizační
opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným
v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného
nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí
i po ukončení zpracování osobních úd
Poskytovatel zajistí patřičnou ochranu osobních údajů Účastníka před
neoprávněným užitím třetími stranami. Poskytovatel nezpřístupní tyto
údaje třetím osobám s výjimkou případů stanovených nebo požadovaných
zákonem, nebo informací schválených Účastníkem
Účastník bere na vědomí, že má právo požádat Poskytovatele, jakožto
správce svých osobních údajů, o informaci o tom, za jakým účelem jsou
jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány
včetně veškerých dostupných informací o zdrojích zpracovávaných
osobních údajů, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů.
Požádá-li Účastník o informaci týkající se zpracování svých osobních
údajů, Poskytovatel mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předá.
Účastník má právo požádat Poskytovatele o opravu nepřesných nebo
nepravdivých osobních údajů.
Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady jsou k dispozici Účastníkovi on-line na webových stránkách
Poskytovatele a Účastníkovi je tím umožněno si Zásady v platném znění
archivovat a reprodukovat.
Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25. 4. 2018.

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Orthodox networks, s.r.o.
Slavníkova 2357 / 9, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ: 262 48 387
DIČ: CZ26248387
Kontaktní osoby:
Ing. Stanislav Urbanec
tel. 606 700 311, e-mail: urbanec@orthodox.cz
Radim Suchánek
tel. 606 202 827, e-mail: suchanek@orthodox.cz
Web: www.orthodox.cz

