INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společností Kinský dal Borgo, a.s.
Správce osobních údajů
Společnost Kinský dal Borgo, a.s., IČO 274 61 602, se sídlem Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2405 (dále jen
„Společnost“) coby správce osobních údajů tímto informuje své klienty, příp. jejich zástupce, coby subjekty údajů
(dále jen „klient“ či „klienti“) o tom, jak při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji.

Účel a právní základ zpracování
Pro účely objednání výrobků Společnosti je klient povinen poskytnout ji své osobní údaje, a to v rozsahu
nezbytném pro naplnění vymezeného účelu. Zpracování osobních údajů klienta je nezbytné pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, případně později pro splnění smlouvy. Společnost poskytnuté
osobní údaje a osobní údaje vzniklé následně v průběhu spolupráce s klientem používá a zpracovává za účelem
řádného poskytování svých služeb a plnění souvisejících smluvních a zákonných povinností. Poskytnutí osobních
údajů pro výše vymezený účel je smluvním požadavkem.
Společnost dále používá elektronické kontaktní údaje klientů k zasílání svých obchodních nabídek. Uvedené
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti coby správce spočívající v informování klientů
o aktuálních nabídkách služeb Společnosti a dalších souvisejících informací, které je v souladu s požadavky
stanovenými v ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Klienti mohou odmítnout využití svého
elektronického kontaktu pro výše uvedené účely.

Doba zpracování osobních údajů
Společnost používá a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelů stanovených v tomto
informačním sdělení. Nepotřebuje-li již Společnost pro tyto účely získané osobní údaje, pak jsou takové osobní
údaje smazány, s výjimkou osobních údajů, u nichž zákon stanoví povinnost archivace.

Práva klientů
Klient má právo získat informace o zpracování svých osobních údajů. Dále má klient právo požádat Společnost,
aby opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje; ve stanovených případech, aby vymazala osobní údaje
nebo omezila jejich zpracování.
Proti zpracování, které je založeno mj. na oprávněných zájmech Společnosti, má klient právo kdykoli vznést
námitku.
Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném
a strojově čitelném formátu; tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo je-li to technicky možné, žádat,
aby je předala Společnost.
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném Společností, může
podat stížnost přímo Společnosti, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Má-li klient jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany jeho
osobních údajů, může kontaktovat Společnost na tel. čísle +420 495 486 726 až 8, na emailové adrese info@kinskydal-borgo.cz nebo na adrese sídla Společnosti.

Příjemci osobních údajů
Osobní údaje, které Společnost shromažďuje o klientech, dále neposkytuje třetím osobám, s výjimkou případů
popsaných v tomto informačním sdělení nebo případů, kdy o tom Společnost klienta jinak výslovně informuje.
− Za účelem svého řádného fungování Společnost případně sdílí osobní údaje klientů s externími účetními.
− K osobním údajům zpracovávaným Společností mohou mít výjimečně nahodilý přístup správci IT systémů
či poskytovatelé obdobných IT služeb.
− Oprávněnými příjemci osobních údajů klientů mohou být orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).

Aktualizace informací
Toto informační sdělení může být kdykoliv aktualizováno v důsledku změn postupů Společnosti pro zpracování
a ochranu osobních údajů. Společnost umístí na své webové stránky oznámení, kterým bude klienty informovat
o všech významných změnách tohoto sdělení.

