INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vašich
osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „společnosti", je tím míněna společnost EGEM s.r.o.
Uzavřením smlouvy nebo jiného smluvního dokumentu s naší společností jste se stal(a) naším smluvním partnerem.
V případě, že jsme zpracovatelem osobních údajů (při vyřizování nároků vlastníků pozemků dotčených energetickými
stavbami), je naším smluvním partnerem správce Vašich osobních údajů, energetická společnost, vlastník energetického
zařízení. Musíme pracovat s Vašimi osobními údaji, abychom mohli plnit předmět smluvního vztahu.
Zpracovatelem, případně Správcem (při vyřizování nároků vlastníků pozemků dotčených energetickými stavbami) Vašich
osobních údajů, odpovědným za jejich řádné zpracování, je společnost:
EGEM s.r.o., IČ: 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 6, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou C 5612. Kontaktní údaje-tel. +420 387 008
240, e-mail: egem@egem.cz
V záležitosti ochrany Vašich osobních údajů můžete kontaktovat přímo našeho manažera pro ochranu osobních dat na emailu: ccompliance@egem.cz
Právním základem pro zpracování osobních údajů je smluvní dokument uzavřený mezi Vámi a naší společností. V
případě, že jsme zpracovatelem osobních údajů (při vyřizování nároků vlastníků pozemků dotčených energetickými
stavbami), je právním základem pro zpracování osobních údajů smlouva mezi správcem osobních údajů a naší
společností.
Za účelem plnění našich smluvních povinností budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje:
•
•
•
•
•
•
•

Jméno
Příjmení
Tituly (pokud informaci o nich poskytnete)
Adresa
Email
Telefon
Číslo datové schránky (pokud jej poskytnete)

Případě potřeby vyřizování vyrovnání nároků vlastníků pozemků budeme je nutné dále zpracovávat:
• Datum narození případně rodné číslo
• Čísla pozemků
• Vlastnický podíl
• Číslo účtu (pokud jej poskytnete)
Vaše kontaktní údaje budeme dále využívat k plnění povinností vyplývajících zvýše uvedeného smluvního vztahu.
Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Disky s daty jsou
zabezpečeny šifrováním. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány ve složkách v uzamykatelných prostorech
společnosti, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.
Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k
účelu zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo státy Evropské Unie. Vaše osobní údaje budou naší společností
uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění možných právních
nároků ze smluvního vztahu plynoucích. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, budeme Vaše
osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme
informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem.
Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte
rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně

shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich
výmaz ukládá zákon atd.).
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů - to znamená, že nás můžete požádat, abychom
vymazali Vaše údaje (je-li to legislativně možné) a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále
nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování
osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).
Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů - to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi
zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci. Toto právo se
vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na
základě uzavřené smlouvy.
Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů/zpracovatele, jímž je naše společnost.
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).
Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona nebo evropského nařízení o
ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování včetně profilování. Automatizovaným
rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro Vás právní či jiné
obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti
nedochází.

