INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,
obchodní korporace HA-SOFT, s.r.o., IČ: 463 45 680, sídlem Rokycanova 566/17, Židenice,
615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
5612 (dále také jen „Správce“) je obchodní korporací působící na trhu IT. Správce se v rámci
své činnosti zabývá vývojem informačního systému SEIWIN. Tento informační systém
následně poskytuje za úplatu svým zákazníkům. V rámci činnosti Správce tak dochází ke
zpracování osobních údajů. Správce je tak správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení
článku 4 odst. 7 Nařízení Evropského (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).
V souvislosti s tímto si dovolujeme Vás informovat, že při poskytování našich služeb
zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje o pouze v rozsahu nutném pro řádné plnění
našich smluvních a zákonných povinností.
V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme tyto osobní údaje
přiměřeným způsobem zpracovávat též z titulu tzv. oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních
údajů je naším smluvním požadavkem. Bez nich by nebylo možné požadované služby
poskytnout.
Považujeme za nutné zmínit, že ochranu osobních údajů Vás, tedy zákazníků, pokládáme za
absolutní prioritu. Mimo zpracování založené na speciálním souhlasu budeme údaje
zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude
docházet vždy pouze po nezbytně nutnou dobu.

1. K jednotlivým kategoriím osob
V rámci zpracování osobních údajů zpracováváme osobní údaje jakožto správci o následujících
kategoriích osob:
•
•
•
•
•
•

Uchazeči o zaměstnání
Potenciální zákazníci a jejich kontaktní osoby
Zákazníci
Kontaktní osoby zákazníků
Osoby odebírající novinky a jiné aktuality
Dodavatelé zboží a služeb a jejich kontaktní osoby

Veškeré osobní údaje výše uvedených osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě
uvedeném v následující tabulce.
Kategorie subjektů
údajů

Účel zpracování
osobních údajů

Právní základ
zpracování osobních
údajů

Zpracovávané
osobní údaje

Uchazeči o zaměstnání

Posouzení vhodnosti
uchazeče o zaměstnání
při výběrovém řízení

Plnění smlouvy, resp.
provedení opatření
přijatých před
uzavřením smlouvy na
žádost uchazeče o
zaměstnání.

Zejména
identifikační a
kontaktní údaje,
údaje o vzdělání,
pracovních
zkušenostech a
kvalifikaci a další
informace
obsažené v
životopise.

Potenciální zákazníci a
kontaktní osoby
potenciálních
zákazníků

Jednání o poskytnutí
našich služeb a o
uzavření smlouvy.

Plnění smlouvy,
provedení opatření
přijatých před
uzavřením smlouvy na
žádost potenciálního
zákazníka.

Zejména
identifikační údaje,
kontaktní údaje,
účetní údaje a
informace o
službách, které
mají být
poskytnuty.

Vedení databáze
potenciálních
obchodních partnerů

Oprávněný zájem

Identifikační a
kontaktní údaje

Zákazníci

Kontaktní osoby
zákazníků

Naši dodavatelé zboží a
služeb a jejich
kontaktní osoby

Plnění smlouvy

Plnění smlouvy

Zejména
identifikační údaje,
kontaktní údaje,
účetní údaje a
informace o
poskytnutých
službách.

Plnění zákonných
povinností v oblasti
vedení účetnictví a v
oblasti daní

Plnění zákonných
povinností, které
ukládají právní
předpisy

Zejména
identifikační údaje,
kontaktní údaje a
další informace
uvedené na
účetních či
daňových
dokladech.

Vedení databáze
zákazníků

Oprávněný zájem

Identifikační a
kontaktní údaje

Realizace a koordinace
spolupráce

Plnění smlouvy

Identifikační a
kontaktní údaje

Vedení databáze
kontaktních osob
zákazníků

Oprávněný zájem

Identifikační a
kontaktní údaje

Realizace a koordinace
spolupráce se
zákazníkem

Plnění smlouvy

Identifikační a
kontaktní údaje

Plnění smlouvy

Plnění smlouvy

Zejména
identifikační údaje,
kontaktní údaje,
účetní údaje a
informace o
poskytnutých
službách.

Plnění zákonných
povinností v oblasti
vedení účetnictví a v
oblasti daní

Plnění zákonných
povinností, které
ukládají právní
předpisy

Zejména
identifikační údaje,
kontaktní údaje a
další informace
uvedené na
účetních či

daňových
dokladech.

Osoby odebírající
novinky a jiné aktuality
(zákazníci, jejich
zaměstnanci a
kontaktní osoby)

Vedení databáze
obchodních partnerů

Oprávněný zájem

Identifikační a
kontaktní údaje

Realizace a koordinace
spolupráce

Plnění smlouvy

Identifikační a
kontaktní údaje

Plnění smlouvy –
sdělování informací,
aktualit týkajících se
funkčnosti SEIWIN
prostřednictvím emailových zpráv

Plnění smlouvy

Identifikační a
kontaktní údaje

2. Příjemci osobních údajů
Jak již bylo uvedeno, veškeré osobní údaje, které zpracováváme, důsledně chráníme před
neoprávněným přístupem k nim.
Přístupem k Vašim osobním údajům disponují zejména zpracovatelé, kteří zpracovávají osobní
údaje dle našich pokynů, tj. Správce, a to na základě smlouvy ve smyslu článku 28 Nařízení.
Máte-li k okruhu zpracovatelů osobních údajů jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánům státní správy při výkonu jejich činnosti,
popřípadě jiným státním orgánům, stanoví-li tak zákon, avšak vždy pouze v rozsahu zákonem
stanoveném.
Při poskytování osobních údajů třetím osobám jsou tyto údaje poskytnuty vždy pouze
v nezbytném rozsahu, a to pouze za podmínek existence smluvní či zákonné povinnosti
mlčenlivosti těchto osob.
3. Obecné zásady zpracování
Při jakémkoliv nakládání s osobními údaji je pro nás prioritou zákonnost, korektnost,
transparentnost a účelové omezení jejich zpracování, minimalizace zpracovávaných údajů,
tedy práce jen s nezbytně nutným rozsahem osobních údajů, přesnost a důvěrnost těchto
údajů a v neposlední řadě také časové omezení uložení. Osobní údaje jsou tak uloženy jen po
nezbytně dlouhou dobu. Po vypršení příslušné doby budou osobní údaje bez dalšího
vymazány. Máte-li k době uložení osobních údajů jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování
Pří zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému individuálnímu
rozhodování, a to ani na základě profilování.
5. Cookies
Webové stránky Správce https://www.ha-soft.cz obsahují cookies.
Webové stránky Správce obsahují technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění
elementární funkce stránek. Jedná se o cookies:
•
•
•

Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu,
tj. přihlašování, využívání služeb apod.
Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních
statistik o používání webu.
Google Ads Google AdWords – první strany, dlouhodobé, remarketingové
a konverzní.

Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zamítnout.
Můžete dokonce již existující cookies odstranit. Pokud však budou cookies deaktivovány, ztíží
se využívání webové stránky Správce, popřípadě tuto webovou stránku nebude možné
využívat řádně.
6. Práva
Tímto Vás informujeme, že coby subjekt údajů zejména máte v souladu s čl. 15-22 GDPR
následující práva:
a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
Subjekt má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním
údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 GDPR.
b) Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)
Subjekt má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné́ osobní
údaje, které́ se ho tykají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
c) Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)
Subjekt má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které
se ho týkají. Správce má za předpokladu existence alespoň jednoho z důvodů uvedených v
čl. 17 odst. 1 písm. a) - f) povinnost výmaz provést bez zbytečného odkladu. To neplatí,

pokud je zpracování nezbytné z jednoho nebo více důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3
GDPR.
d) Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
Subjekt má právo na to, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, je-li dán alespoň
jeden z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR.
e) Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu má tento právo získat
osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu
Správce bránil.
f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
Subjekt má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti
zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě dále osobní údaje nezpracovává,
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
g) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 GDPR)
Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo
se ho obdobným způsobem výrazně dotýká.
h) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Domnívá-li se subjekt, že Správce při zpracování osobních údajů porušil platné a účinné
právní předpisy, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu.
Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, tel. + 420 234 665 111. Pro více informací viz www.uoou.cz

7. Kontakt
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat:
HA-SOFT, s.r.o.,
IČ: 463 45 680,
sídlem Rokycanova 566/17, Židenice, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5612
tel.: +420 548 422 440
e-mail: info@ha-soft.cz

