Zásady ochrany osobních údajů
obchodní společnosti HAKEL spol. s r.o., se sídlem Bratří Štefanů 980, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 62028006,
spisová značka: C 6993 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jako “společnost“ nebo „správce).
Společnost HAKEL spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jako “subjekt údajů”).
Obecné zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje společnost zpracovává pouze ke konkrétním stanoveným účelům, a to v nezbytném rozsahu, přesnosti a po
nezbytnou dobu. Zpracovává je způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení.
Pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné, vyžaduje společnost ke zpracování osobních údajů udělení Vašeho souhlasu, který
musí být udělen svobodně, ke konkrétnímu účelu, jednoznačně a po sdělení informací o tom, k jakému účelu zpracování bude
souhlas udělen a po jakou dobu budou Vaše data uchovávána.
Pro zpracování osobních údajů, které je založeno na udělení Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv svobodně odvolat.
Odvolání souhlasu musí být prokazatelné, aby společnost o odvolání souhlasu měla řádný záznam. V případě odvolání souhlasu
výslovně uveďte, že se jedná o odvolání souhlasu a o odvolání jakého souhlasu. Odvolání souhlasu je nutno doručit na adresu
HAKEL spol. s r.o. nebo elektronicky na adresu info@hakel.cz nebo datovou schránkou.
Právním základem, který nám umožňuje zpracování osobních údajů, je plnění našich povinností vyplývajících ze zákona, plnění
smluvních závazků, oprávněné zájmy společnosti, nebo Váš udělený souhlas.
HAKEL spol. s r.o. neprovádí žádné profilování získaných osobních údajů ani neprovádí výlučně automatizované zpracování
osobních údajů bez jakéhokoliv lidského zásahu.
Příjemci osobních údajů
HAKEL spol. s r.o. poskytuje osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností orgánům státní správy jako dalším
samostatným správcům a dále poskytuje osobní údaje jiným subjektům v rozsahu kontaktních údajů za účelem plnění smluvních
závazků.
Přístup jiných osob k osobním údajům
HAKEL spol. s r.o. poskytuje přístup k vašim osobním údajům svým zpracovatelům, a to jen v případě, že tyto společnosti
poskytují služby zajišťující zpracování osobních údajů na základě uzavřeného smluvního vztahu – zpracovatelské smlouvy.
Ke zpracovávaným osobním údajům jsou vázány stejnými povinnostmi jako společnost HAKEL spol. s r.o., která za ně zodpovídá.
HAKEL spol. s r.o. má zajištěny externí servisní a jiné služby v rámci kterých mohou jejich poskytovatelé mít nepravidelný
a nahodilý přistup k osobním údajům. Těmto jiným osobám umožňuje HAKEL spol. s r.o. přístup k těmto systémům pouze na
základě uzavřené servisní nebo jiné smlouvy, včetně povinnosti zachování mlčenlivosti a zákazu zpracování těchto údajů nebo
předání třetím osobám. Jedná se převážně o údržbu a správu informačních systémů společnosti.
Doba zpracování osobních údajů
HAKEL spol. s r.o. zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání účelu zpracování a právního titulu k nim. Pro každý účel
zpracování má stanovenou dobu jejich uchování. Po ukončení zpracování – naplnění účelu zpracování, jsou osobní údaje
vymazány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž je vyžadován souhlas, se doba uchování řídí Vaším souhlasem,
případně jeho odvoláním.
Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů HAKEL spol. s r.o.
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem č. 13 nařízení Evropského
parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech:
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a) Právo na informace – máte právo po nás kdykoli požadovat informace o tom, jaké údaje o Vás máme uložené, jejich původu
a příjemci či kategorii příjemců, jimž byly tyto údaje poskytnuty, jakož i o účelu uložení.
b) Právo na přístup – máte právo po nás požadovat přístup k těmto svým osobním údajům a informacím jaký je účel jejich
zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, informace
o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda
dochází k automatizovanému zpracování či profilování.
c) Právo na opravu – v případě, že jsou Vaše osobní údaje, které uchováváme, neúplné či nepřesné, můžete požadovat jejich
okamžité doplnění nebo opravu.
d) Právo na výmaz a právo být zapomenut – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však
neplatí vždy. Existují případy, kdy společnost k řádnému plnění svých povinností a oprávněných zájmů osobní údaje zpracovávat
musí (plnění zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků).
e) Právo na omezení zpracování – lze uplatnit v případě, že nechcete, aby společnost zpracovávala osobní údaje, které jsou
nepřesné nebo je zpracování protiprávní nebo jste vznesl(a) námitku proti zpracování a údaje jsou nezbytné pro určení, výkon
nebo obhajobu Vašich právních nároků.
f) Právo na přenositelnost údajů – můžete požadovat, aby společnost tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka a údaje jste
poskytli na základě plnění uzavřené smlouvy nebo souhlasu se zpracováním, předala osobní údaje Vám nebo Vámi určenému
správci.
g) Právo vznést námitku – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že společnost zpracovává osobní údaje
neoprávněně.
h) Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného zpracování – námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému
rozhodování a profilování, pokud by k takovémuto zpracování docházelo.
i) Právo na odvolání k dozorovým orgánům – můžete se kdykoli obrátit se žádostí, podnětem nebo stížností ve smyslu
ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailová adresa
posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n nebo https://www.uoou.cz.
Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku
nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí,
a v souladu s nařízením EU 2016/679, prodloužit o dva měsíce. O tomto vás budeme také informovat.
Informace o provozu kamerového systému
Kamerový systém provozujeme na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Máme zájem na
ochraně našeho majetku před protiprávním jednáním třetích osob. Z tohoto důvodu provádíme monitorování vjezdové brány,
příjezdové cesty k parkovišti, parkoviště a přilehlé pozemky areálu společnosti. Vjezdová brána do společnosti je z veřejné
komunikace, které částečně zasahuje do zorného pole kamer.
Kamerový systém a monitorovaný prostor společnosti je viditelně označen informační tabulí o správci kamerového systému
a místu, kde je možné získat další informace o monitorování a uplatnění práv fyzické osoby (subjektu údajů).
Kamerový systém pořizuje obrazové záznamy, jejichž doba uchování obvykle nepřesáhne dobu uložení 14 dnů. V případě,
že neexistuje další právní důvod uchování záznamů jsou tyto záznamy zlikvidovány. Tato doba je nezbytná pro odhalení
konkrétního protiprávního jednání. Pokud dojde k protiprávnímu jednání, mohou být ze záznamů pořízeny kopie a ty předány
orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům státní správy. Osobní údaje nejsou předávány žádným jiným subjektům,
do zahraničí, ani mezinárodním organizacím.
Pro uplatnění Vašich práv se můžete kdykoli obrátit:
a) písemně na adrese HAKEL spol. s r.o., Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové,
b) na telefonu +420 494 942 300,
c) na emailové adrese info@hakel.cz,
d) datovou schránkou dva9iyc.
Uplatnění práv je bezplatné. HAKEL spol. s r.o. může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, nebo protože se tatáž žádost nepřiměřeně často opakuje.
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