Dobrý den,
společnost IMECO TH s.r.o. IČO: 27674959, se sídlem U Hřiště 733, 664 42 Modřice, emailový kontakt
imeco-th@imeco-th.cz, hladikova@imeco-th.cz (dále „společnost IMECO TH“) jako správce osobních
údajů zpracovává Vaše osobní údaje, a to emailovou adresu, jméno a příjmení za účelem zasílání
novinek a služeb s tímto spojených, jako je vytvoření databáze odběratelů novinek apod.
S ohledem na zákon na ochranu osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „Nařízení“) Vás společnost IMECO TH tímto informuje,
že máte možnost odmítnout zpracování osobních údajů, a to například zasláním emailu nebo dopisu
na kontaktní údaje společnosti. V opačném případě považuje společnost IMECO TH Vaše jednání jako
souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv
zpět.
Jako subjekt údajů máte právo po společnosti IMECO TH:
i.

požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o Vás zpracovávány, čímž se rozumí právo
získat od společnosti IMECO TH potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k
dalším informacím o nich;

ii.

požadovat opravu osobních údajů, které o Vás společnost IMECO TH zpracovává, pokud jsou
nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat
také doplnění neúplných osobních údajů;

iii.

požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v Nařízení;

iv.

požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v Nařízení;

v.

získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s
omezeními uvedenými v Nařízení a

vi.

máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší
konkrétní situace.

Po případném obdržení žádosti ve smyslu předchozího odstavce budete informováni o přijatých
opatřeních bez zbytečného odkladu do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v
případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
Pokud společnost IMECO TH nepřijme Vámi požadované opatření, je povinna Vás informovat
nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření.
Společnost IMECO TH v této souvislosti upozorňuje, že podle Nařízení není povinna žádosti vyhovět.
Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se
opakuje. V takových případech je společnost IMECO TH oprávněna Vám
(i)

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo

(ii)

odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Pokud společnost IMECO TH obdrží některou z výše uvedených žádostí, ale bude mít důvodné
pochybnosti o žadatelově totožnosti, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací
nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
Společnost IMECO TH Vás dále upozorňuje, že v případě, kdy se domníváte, že jsou zpracovávány
Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušovány Vaše práva, máte právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů a máte právo požádat o soudní ochranu.
V Modřicích dne 12. března 2018

