INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO NÁVŠTĚVY

Tímto dokumentem si Vás dovolujeme informovat o zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a rovněž Vás chceme informovat o Vašich
právech souvisejících s tímto zpracováním.
Osobní údaje jsou zpracovávány společností Zbyněk Velecký, Těšovská 198, 687 34 Uherský Brod
s provozovnou na adrese Dolní Valy 631, 688 01 Uherský Brod, tel: 604 120 220, e-mail: info@4shop.cz,
IČO: 71584897 (dále také jako „správce“) a to v následujících kategoriích:
1. Návštěvní kniha
Správce má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje o návštěvách za účelem evidence osob a
vozidel v objektu.
Návštěvní knihy jsou uchovávány po dobu 10 let od jejich pořízení.
2. Kamerový systém
Správce má oprávněný zájem zpracovávat vizuální záznamy areálu objektu za účelem ochrany majetku
a zařízení.
Záznamy jsou uchovávány po doby 10 dnů.
3. Síťová komunikace
Správce má oprávněný zájem zpracovávat IP adresy počítačů návštěv a jejich mobilních telefonů
připojených do vnitřní sítě společnosti za účelem umožnění síťové komunikace a filtrování komunikace
za účelem zvýšení bezpečnosti firemní sítě a zařízení, které jsou do ní připojeny.
Doba uchovávání IP adres je závislá na paměťové kapacitě daného zařízení a na použitém síťovém
protokolu.

Vaše práva
Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost
údajů. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování
osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se
zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Poskytnutí údajů kategorie 1 – 3 je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů
může vést k neumožnění vstupu do areálu firmy Zbyněk Velecký

