Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů
dle Nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) a Směrnici o ochraně osobních údajů ve společnosti
Vám podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů ve vztahu ke smluvnímu vztahu se
společností Rizzo Associates Czech, a.s., IČ: 45353409, DIČ: CZ45353409, se sídlem Vejprnická
663/56, 31800 Plzeň - Skvrňany, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Plzni, sp. zn. B
1445 (dále také jen „RIZZO-CZ“)
Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správce pro ochranu osobních údajů je:
Ing. Pavel Roubal, email pavel.roubal@rizzoassoc.cz
Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.
Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytli nebo poskytnete v souvislosti se smluvním
vztahem mezi Vámi jako subjektem údajů a naší společností.
K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
a) plnění smluvního vztahu, jehož stranou je subjekt údajů, provádění opatření před uzavřením
smlouvy (zpracování díla, vyřizování zakázky, vyřizování objednávek, doručení podkladů,
fakturace, zajištění externích služeb pro klienty, vyřizování zakázky, poradenská činnost
apod.);
b) plnění pracovně právních vztahů se zaměstnanci a na to navazujících skutečností;
c) dodržení povinností vyplývajících z právních předpisů - zákonné plnění práv a povinností
RIZZO-CZ;
d) archivace osobních údajů klientů po dobu stanovenou zvláštním předpisem;
e) ochrana zájmů RIZZO-CZ v případě vymáhání nároků.
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám, pokud to nevyžaduje plnění smluvního
vztahu s Vámi či plnění zákonných povinností (tj. zejména zpracovatelé, subdodavatelé).
Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.
Pod jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou bude probíhat plnění smluvních
povinností, či je vymáhána pohledávka, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví
a evidenci.
Jaká jsou Vaše práva?
V souladu se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům:
Kdykoliv si můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či
nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz,
omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali.
b) právo na opravu:
Kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly
nepřesné či neúplné.

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“):
Musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky
proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv)
nám to ukládá zákonná povinnost.
d) právo na omezení zpracování údajů:
Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy
a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
e) právo vznést námitku proti zpracování:
Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
Oprávněnost námitky posoudí správce a vyrozumí Vás o závěru a učiněných opatřeních.
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů:
Můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad
pro ochranu osobních údajů.
Poučení pro subjekt údajů:
dále jen „RIZZO-CZ se řídí interní Směrnicí o ochraně osobních údajů ve společnosti RIZZO-CZ,
která je přístupná každému subjektu údajů v sídle RIZZO-CZ a každý má možnost se s ní kdykoliv
seznámit či požádat o zaslání elektronické verze. Směrnice obsahuje podrobnou úpravu ochrany
osobních údajů subjektů údajů.
Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje RIZZO-CZ a že budou užity
k předpokládaným účelům při vykonávání činnosti dle bodu 5. Směrnice 1 a dle čl. 6 Nařízení EU
2016/679 ze dne 27. 4. 2016.
Pokud by RIZZO-CZ chtěla užít osobní údaje subjektů údajů nad rámec těchto předpokládaných
účelů, je RIZZO-CZ oprávněna osobní údaje užít pouze na základě písemného souhlasu subjektu
údajů.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení
zpracování, pokud není stanoveno jinak. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti uchování
zpracování osobních údajů správci či podat stížnost dozorovému orgánu.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se
obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).

