Prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů
ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Tento dokument byl aktualizován dne: 29.6.2020
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1. Obecně
Toto Prohlášení společnosti o ochraně osobních údajů má za cíl objasnit, jaké osobní údaje
sbíráme a zpracováváme v souvislosti s Vašimi právy na ochranu osobních údajů. Osobními
údaji rozumíme jakékoliv informace, které mohou být použity pro identifikaci konkrétní
osoby. Pokud nechcete, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány způsobem, který popisuje
tento dokument, prosíme, abyste je do naší společnosti nezasílali. Pro případné dotazy nás
v tomto případě kontaktujte telefonicky na čísle: 597 401 857 nebo 597 401 858 - telefonní
hovory nejsou nahrávány, ani jinak zpracovávány pro další účely.

2. Společnost v postavení správce osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností EKOVA ELECTRIC a.s., sídlící na adrese
Martinovská 3244/42, CZ 723 00 Ostrava-Martinov, IČ: 28642457 (dále jen „Správce“).
Internetová stránka společnosti se nachází na adrese www.ekova.cz.
E-mailové adresy, které naše společnost používá pro komunikaci, jsou zakončeny doménou
@ekova.cz E-maily obdržené z jiné domény prosím uvěřte přímo u Správce.

3. Jaké informace shromažďujeme?
Shromažďujeme a zpracováváme kontaktní údaje potřebné pro provádění naší činnosti, jako
je např. získávání nových zakázek, rozvoj obchodních vztahů, nábor zaměstnanců a jejich
odměňování.
Subjekty osobních údajů, jejichž údaje Správce zpracovává, jsou zejména zaměstnanci,
uchazeči, zákazníci, dodavatelé, poskytovatele mediálních služeb a orgány veřejné správy.
Rádi bychom zpracovávali údaje, které jsou přesné a aktuální. Pokud jste si vědomi, že
nastaly změny a Vaše údaje je potřeba aktualizovat, prosíme, abyste nás kontaktovali.
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4. Zdroje osobních údajů
Informace o subjektech získáváme především z těchto zdrojů:


Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách



Prostřednictvím přijaté e-mailové korespondence a datové schránky



Prostřednictvím obdržené korespondence



Získáním vizitek obchodních partnerů



Obdržením pozvánek na kulturní a vzdělávací aktivity



Obdržením přijatých faktur a objednávek, uzavřených smluv



Obdržením životopisů – získáním přímo, nebo prostřednictvím agentur



Záznamy z kamerového systému

5. Úchova osobních údajů
Veškeré údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly
shromažďovány. Jinou délku uschování mohou stanovit příslušné právní předpisy. V případě
účelu oprávněného zájmu je doba pro konkrétní účel vždy stanovena. U kamerových
záznamů se jedná o maximálně 14 dnů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě
udělení souhlasu, můžeme je uchovávat až do odvolání tohoto souhlasu, pokud dříve
neuplyne účel, pro který byla data shromažďována.

6. Jak používáme získané osobní údaje


Pro odpovědi na Vaše dotazy zaslané na některou z e-mailových adres společnosti



Pro odpovědi na Vaše dotazy zaslané přes kontaktní formulář



V rámci obchodní komunikace (odpovědi na poptávky, objednávky, faktury …)



Pro marketingovou komunikaci (zasílání výročních zpráv, přání do nového roku)



Pro účely výběrového řízení
2



V rámci plnění právních povinností



Pro účely auditů

7. Vaše práva
Základním právem každého subjektu je neposkytnout osobní údaje. Takové rozhodnutí může
mít za následek to, že nebudeme schopni splnit své povinnosti. V souladu s nařízením GDPR
pak máte tato práva:


Právo být informován, o tom, které informace zpracováváme.



Právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme a za jakým účelem.



Právo na opravu osobních údajů, tak aby odpovídaly aktuální skutečnosti.



Právo na výmaz, nebo také právo být zapomenut, pokud je to možné.



Právo na omezení zpracování např. pro nepřesné zpracování.



Právo na přenositelnost údajů vůči třetí straně.



Právo vznést námitku a to jak u kontaktní osoby společnosti Ekova, tak i na Úřad pro ochranu
osobních údajů.



Právo nebýt předmětem profilování, které by se Vás mohlo týkat.



Právo na odvolání souhlasu, který byl poskytnut pro daný účel.

8. Sdílení osobních údajů
Jako správce prohlašujeme, že získané osobní údaje nebudou předmětem prodeje třetím
stranám. V určitých případech však musíme sdílet vaše data se třetími stranami a to
především pro dodržení právních požadavků. Pro statistické účely používáme výhradně
anonymizovaná data.
Vaše osobní data můžeme sdílet s třetími stranami na základě uzavřených smluv. Jedná se
např. o právní služby, auditorské společnosti, dodavatelé poskytující vzdělávací služby,
překladatelské služby, poskytovatelé IT technologií a další.
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9. Zabezpečení osobních údajů
Naším cílem je zabezpečit Vaše údaje před ztrátou a přístupem třetích stran a přijímáme
přiměřená opatření k zajištění jejich ochrany. Dokumenty a jiné nosiče osobních údajů je
možné uchovávat pouze v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných
místnostech. Data v elektronické podobě jsou chráněna hesly.
Třetím stranám můžeme v oprávněných důvodech Vaše data poskytnout. Jejich zpracování
ale vymezujeme ve zpracovatelské smlouvě, kde požadujeme dodržování bezpečnostních
standardů. Pro případ nutnosti obnovy dat máme k dispozici jejich zálohy. Vždy posuzujeme,
zda je nutné daná data uchovávat a pokud ne, jsou smazána, nebo skartována. Naši
zaměstnanci procházejí školením na ochranu Vašich dat.

10. Cookies
Na stránkách www.ekova.cz jsou používány výhradně technické cookies, nezbytné ke
správné funkčnosti prohlížení.

11. Aktualizace
Veškeré změny v oblasti GDPR jsou sledovány a mohou se projevit jako aktualizace tohoto
Prohlášení. Sledujte prosím datum aktualizace na úvodní straně tohoto dokumentu.
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12. Kontaktní a doplňující informace
Pro další informace můžete společnost EKOVA ELECTRIC a.s. kontaktovat na níže uvedeném
kontaktu:
E-mail: gdpr@ekova.cz
Telefonní kontakt: 597 401 857 nebo 597 401 858
Poštovní adresa pro zasílání korespondence:
EKOVA ELECTRIC a.s., Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava-Martinov

V případě pochybností a dotazů, které nejsme schopni zodpovědět, máte právo kontaktovat
Úřad pro ochranu osobních údajů.
E-mail: posta@uoou.cz
Telefonní kontakt: 234 665 800 (konzultace v úterý a čtvrtek v době od 13.00 do 15.30)
Poštovní adresa pro zasílání korespondence:
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
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