Vážení smluvní partneři,
na tomto místě naleznete nejdůležitější informace týkající se Vašich osobních údajů, které zpracovává
společnost Consillium a.s.:
1. Jaké údaje zpracováváme?
Ve vašem případě zpracovává Consillium a.s. následující osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- jméno, IČ a adresa sídla společnosti, či jiného subjektu, za kterou jste oprávněni jednat,
- kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení)
2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?
Poskytnutí Vašich výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, pro účely sjednání, uzavření
a plnění smluvního vztahu mezi Consillium a.s. a společností, za kterou jste oprávněni jednat,
je však nezbytné.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu existence uvedeného smluvního vztahu pro účely
plnění tohoto vztahu, jsou-li Vaše údaje uvedeny v textu uzavřené smlouvy, zůstávají po
ukončení smluvního vztahu uchovávány společně s textem smlouvy po dobu, která je nezbytná
dle relevantních daňových a účetních předpisů, resp. po dobu trvání případného soudního
sporu.
3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?
Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám.
4. Vaše práva dle platné právní úpravy
Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:
- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné,
nepřesné, či neúplné,
- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
- právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás
můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Consillium a.s., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00
Praha 1.

V Praze, 28.2. 2018
JUDr. Lubomír Svátek, Člen představenstva

