Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Souhlas je vyžadován na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
Správcem osobních údajů získaných návštěvou webových stránek společnosti SG. 3 s.r.o. či
poskytnutím údajů vyplněním formuláře, jež je součástí webových stránek, je společnost SG. 3 s.r.o.,
IČ: 26233622, se sídlem na nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín.
Souhlas se vztahuje na poskytnuté osobní údaje zasláním i soubory Cookies.
Subjekt, jež údaje poskytnul, či s jejich uložením souhlasil, má právo na sdělení uložených údajů v rámci
webových stránek společnosti SG. 3 s.r.o., které se daného subjektu týkají. Subjekt má právo požádat
o umožnění přístupu k osobním údajům, právo na opravu či vymazání daných dat a právo podat
stížnost u dozorového orgánu.

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, adresa trvalého či přechodného bydliště, telefonní
kontakt, datum narození atd., nejsou v rámci webových stránek společnosti SG. 3 zaznamenávány,
pokud nejsou naší společnosti subjektem údajů samostatně poskytnuty, a to formou vyplnění
některého z jednotlivých formulářů umístěných v rámci webových stránek, případně s návaznosti na
další doručovací aplikace.
Osobní údaje nejsou předávány dalším příjemcům, vyjma dceřiné společnosti, kterou je SG. 3 SERVICE
s.r.o., IČ: 29370850, se stejným sídlem nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín a našich externích
zpracovatelů, které používáme k zajištění bezpečnosti technické správy, systému a chodu webových
stránek.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely
zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu
stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě.
Při zpracování všech poskytnutých osobních údajů je řádně dbáno na to, aby byly dodrženy zásady dle
článku 6 GDPR „Zákonnost zpracování“. Zajištění bezpečnosti osobních údajů je dáno přijetím
technických a organizačních opatření v souladu s platnými právními předpisy tak, aby bylo zabráněno
náhodnému či protiprávnímu pozměnění, zpřístupnění, zneužití či ztrátě poskytnutých dat.
Všichni zaměstnanci a smluvní dodavatelé služeb, jež nakládají dále s poskytnutými daty jsou vázáni
mlčenlivosti ohledně práce s uloženými osobními údaji.

Soubory Cookies
V rámci webových stránek společnosti SG. 3 s.r.o. na adrese www. SG3.cz jsou využívány soubory
Cookies, které návštěvou stránek a poskytnutím souhlasu ukládají pouze data ohledně připojení
dotazovaného zařízení.
Účelem umístění souboru Cookies na webových stránkách je snaha o vylepšení možnosti využití,
zvýšení efektivnosti a optimalizace komfortu daných stránek při návštěvě uživatelem.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči Společnosti uplatňujte prostřednictvím vedoucího společnosti na adrese nám. T. G.
Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. kont. 577 011 523 nebo na emailové adrese sg3@sg3.cz.

