Zásady ochrany osobních údajů
I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost CREATIVE
FRIENDS, s.r.o., IČ: 06377661 se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
281223 (dále jen: „správce“).
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Rozsah zpracování osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti
s jejich využitím. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, email, telefonní číslo
a další údaje uvedené v:
 kontaktním formuláři
 případně další data zadaná přes webovou stránku
III.
Účel zpracování osobních údajů
Správce bude osobní údaje zpracovávat za účelem poskytnutí požadovaných informací a
služeb.
IV.
Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování je souhlas a skutečnost, že osobní údaje jsou nezbytné pro
naplnění jednotlivých účelů a povinností pro zpracování požadavku. Osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).
V.
Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány
Správce bude osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výše uvedenými účely po dobu 1 roku,
pokud tento souhlas nebude odvolán, a dále pak dle zákonů České republiky.

VI.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli
bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: crew@creaf.cz.
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů,
které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.
VII.
Osoby s přístupem k osobním údajům
K osobním údajům bude mít přístup správce, příp. vybraní zaměstnanci a případně též třetí
osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny
požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit práva poskytovatelů a jejich osobní údaje.
VIII.
Kontaktní údaje správce
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa:
Husinecká 10, 130 00 Praha 3
e-mail:
crew@creaf.cz
telefon:
+420 602 409 900
Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti za účelem zamezení přístupu
neoprávněným osobám k osobním údajům.
IX.
Práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Poskytovatel má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje,
požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů,
požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení
zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
X.
Právo vznést námitku
Poskytovatel údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jestliže
je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V
případě, že je vznesena námitka proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce
osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává.
XI.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích
z GDPR je možné podat k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu
osobních údajů (zkráceně ÚOOÚ).

