Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Společnost ALS Czech Republic, s.r.o. (dále jen Společnost) v souvislosti s nabízením svých
produktů a služeb zpracovává osobní údaje Subjektů osobních údajů (dále jen Klienti).
Smyslem Prohlášení ke zpracování osobních údajů je poskytnout informace zejména o tom,
jaké osobní údaje Společnost shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává,
k jakým účelům je využívá, komu je smí poskytnout, kde může získat informace o osobních
údajích, které zpracovává, a jaká jsou individuální práva Klienta v oblasti ochrany osobních
údajů.

I.

Obecné informace

Osobní údaje Klienta zpracovává Společnost v minimálním rozsahu nezbytném pro účely
nabízení svých služeb a produktů.
Při zpracování osobních údajů Společnost ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních
údajů
a dodržuje zejména následující zásady:
(a) osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro jasně a srozumitelně stanovený účel,
stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná
vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracovávány jsou pouze přesné osobní údaje,
jejichž zpracování odpovídá stanovenému účelu a je nezbytné pro naplnění tohoto účelu;
(b) osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost
těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu,
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití;
(c) Společnost vždy srozumitelně informuje o zpracování osobních údajů a o nárocích na
přesné a úplné informace, o okolnostech jejich zpracování, jakož i o dalších souvisejících
právech;
(d) Společnost dodržuje odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna
úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do
styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných
v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

II.

Informace o zpracování osobních údajů

a) Informace o Správci
Správcem osobních údajů je Společnost, tj. ALS Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 9 –
Vysočany, Na Harfě 336/9, PSČ 19000, IČ 274 07 551, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 111197.

a)

Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

Na základě dobrovolného souhlasu zpracovává Společnost osobní údaje pro účel



nabízení produktů a služeb Společnosti: jde zejména o šíření informací, nabízení produktů
a služeb Společnosti a to různými kanály, např. poštou, elektronickými prostředky (včetně
elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla)
či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek .

b)

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedeného cíle.
Zpracovává pouze identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (telefon/mobil, emailová adresa) a údaje o účelu zpracování.

c) Způsob zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních
systémech Společnosti. Údaje zpracovávají pouze zaměstnanci Společnosti.

d) Příjemci osobních údajů
Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům Společnosti v souvislosti s plněním jejich
pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu,
který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

e) Předávání osobních údajů do zahraničí
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky.

f)

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává Společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich
zpracování. Průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje
potřebné pro určitý účel. Pokud zjistí, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly
zpracovávány, údaje zlikviduje.

g) Právo odvolat souhlas
Souhlas se zpracováním osobních údajů není Subjekt osobních údajů povinen udělit a zároveň
je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.
.

h) Zdroje osobních údajů
Osobní údaje získává Společnost zejména:
(a) od samotných Klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných
produktů či služeb, anebo nepřímo, v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách
např. prostřednictvím webových stránek.
(b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
(c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji nakládat a předat je Společnosti při splnění
stanovených podmínek
(d) od potenciálních zájemců o produkty a služby Společnosti v rámci marketingových akcí a
kampaní.

i)

Právo žádat o přístup k osobním údajům

Pokud Klient požádá Společnost o informaci týkající se zpracování jeho osobních údajů,
poskytne mu Společnost bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o něm
zpracovává.
Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování osobních údajů
v rozporu s ochranou soukromého života Klienta anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné, může Klient:
(a) požádat Společnost o vysvětlení;
(b) požádat o odstranění závadného stavu, zejména může požadovat provedení opravy nebo
doplnění osobních údajů;
Pokud Společnost žádost shledá jako opodstatněnou, neprodleně a bezplatně závadný stav
odstraní.
Toto Prohlášení je platné a účinné ke dni 15. 2. 2018. Aktuální znění Prohlášení je uveřejněno
na webových stránkách Společnosti a současně je dostupné na všech pobočkách Společnosti.

