RYKO PLUS spol. s r.o., Dělnická 645/69, 405 02 Děčín VI
Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
Správce osobních údajů:
Společnost RYKO PLUS spol. s r.o. se sídlem
Děčín VI, Dělnická ulice 645/69, PSČ 40502, IČO:
60276819,
zapsaná
v obchodním
rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
pod spisovou značkou C 6378 (dále jen „RYKO
PLUS“), jakožto správce osobních údajů Vás
tímto informuje o zpracování Vašich osobních
údajů a o Vašich právech.
Právní důvody zpracování:
Právní důvody zpracování osobních
znamenají oprávnění správce osobní
zpracovávat.

údajů
údaje

Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen
alespoň jeden z těchto právních důvodů:
- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více
konkrétních účelů,
- zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo
pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů,
- zpracování je nezbytné pro plnění právní
povinnosti, která se na správce vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je pověřen
správce,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají
přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních
údajů.
Povinnost likvidace osobních údajů nastane v
případě, kdy správce pozbude poslední právní
důvod ke zpracování osobních údajů.
Rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém
je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného
právního vztahu se správcem, nebo které správce
shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s
platnými právními předpisy či k plnění zákonných
povinností správce.

Zdroje osobních údajů:
- přímo od subjektů údajů v rámci jednání
o uzavření smlouvy
- z veřejných evidencí, rejstříků a seznamů
(např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,
katastr nemovitostí apod.) a od orgánů státní
správy nebo na základě zvláštních právních
předpisů.
Kategorie osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování:
- identifikační údaje sloužící k jednoznačné a
nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů: titul,
jméno, příjmení, datum narození, příp. rodné
číslo, IČ, DIČ
- adresní údaje: adresa trvalého pobytu, příp.
doručovací nebo jiná kontaktní adresa
- údaje umožňující kontakt se subjektem údajů:
kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace
- popisné údaje: číslo bankovního účtu a další
osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či
ze zákona.
Kategorie subjektů údajů:
- zákazník správce
- zaměstnanec správce
- dodavatel služby
- jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke
správci
Kategorie příjemců osobních údajů:
- finanční ústavy (banky atd.)
- veřejné ústavy (finanční správa atd.)
- státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných
povinností stanovených příslušnými právními
předpisy
- další příjemci (např. předání osobních údajů do
zahraničí – státy EU)
Účel zpracování osobních údajů:
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu
údajů
- jednání o smluvním vztahu (předsmluvní
vyjednávání)
- plnění smlouvy a poskytování služeb
- vedení zákaznické evidence
- zajištění propojení a přístupu k sítím
- zajištění provozních činností
- účetní a daňové účely
- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných
dotčených osob (např. vymáhání pohledávek
správce)
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archivnictví vedené na základě zákona
výběrová řízení na volná pracovní místa
plnění zákonných povinností ze strany správce
ochrana životně důležitých zájmů subjektu
údajů

Zabezpečení zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádí správce.
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše
popsaných účelů vedle společnosti RYKO PLUS
a jejích
zaměstnanců
zpracovávány
také
Zpracovateli RYKO PLUS. Pokud se takto děje,
tak na základě smluv o zpracování osobních
údajů uzavřených v souladu s GDPR.
Zpracování je prováděno v sídle správce
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke
zpracování dochází prostřednictvím výpočetní
techniky, popř. i manuálním způsobem, u
osobních údajů v listinné podobě za dodržení
všech bezpečnostních zásad pro správu a
zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal
správce vhodná technická a organizační opatření
k zajištění úrovně zabezpečení odpovídající
danému riziku. Zejména opatření, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu
k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným
přenosům,
k
jejich
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití osobních údajů. Stejné zabezpečení
vyžaduje správce i od Zpracovatelů osobních
údajů, pokud takoví existují.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje
zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na
ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle
platných právních předpisů týkajících se ochrany
osobních údajů.
Osobní údaje mohou být na základě zákonné
žádosti předány třetím subjektům, které disponují
zákonnou
pravomocí
vyžadovat
předání
předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci
o zpracování svých osobních údajů, o účelu
zpracování osobních údajů, rozsahu, případně
kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování,
o zdrojích
osobních
údajů,
o zpracovatelích a o příjemcích.
RYKO PLUS poskytne sdělení požadovaných
informací bez zbytečného odkladu.
V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se
domnívá, že RYKO PLUS nebo smluvní
Zpracovatel společnosti RYKO PLUS provádí
zpracování osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života
subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je
subjekt údajů oprávněn:
požádat RYKO PLUS nebo jejího smluvního
Zpracovatele o vysvětlení;
požadovat, aby RYKO PLUS nebo jeho
smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý
stav; Subjekt údajů je oprávněn požadovat
tato základní práva podle GDPR:
1. Přístup
2. Opravu
3. Výmaz (být zapomenut)
4. Námitku
5. Omezení zpracování
6. Přenositelnost
RYKO PLUS informuje subjekt údajů o vyřízení
jeho
žádosti
bez
zbytečného
odkladu.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se
svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů.

Tato informace je veřejně přístupná
internetových stránkách RYKO PLUS.

Doba zpracování osobních údajů:
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných
smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu
správce
dle
interního
předpisu
RA
2,
Administrativní příručka - či v příslušných právních
předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění
práv a povinností plynoucích jak ze závazkového
vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

____________________________________________________________________________________________________
IČ:
60276819
Bankovní spojení:
Tel.: +420 412 598 111
DIČ: CZ699000943
ČSOB a.s. pobočka Děčín
Fax: +420 412 539 469
www.rykoplus.cz
č.ú.: 515350763/0300
e-mail: info@rykoplus.cz
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem – oddíl C, vložka 6378

na

