Zásady zpracování osobních údaj· pro zákazníky a uºivatele sluºeb
spole£nosti SAT - AN CableNet SE

1.

Obecná ustanovení

c) název obchodní rmy,

Tyto Zásady zpracování osobních údaj· pro zákazníky a uºi-

d) rodné £íslo nebo datum narození,

vatele sluºeb spole£nosti SAT - AN CableNet (dále jen Zá-

e) IO, DI,

sady ochrany osobních údaj· nebo téº Zásady) poskytují
informace o zpracování osobních údaj· spole£ností SAT - AN

f ) adresa trvalého pobytu,

CableNet SE, se sídlem Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto,

g) adresa sídla nebo místa podnikání,

120 00, IO 24317888 (dále SAT-AN nebo téº my).

h) faktura£ní adresa,

Tyto Zásady ochrany osobních údaj· se týkají zpracování
osobních údaj· zákazník· a uºivatel· sluºeb a sítí elektro-

i) adresa zam¥stnavatele,

nických komunikací poskytovaných podle zákona £. 127/2005

j) identika£ní údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní

Sb., o elektronických komunikacích, pokud se jedná o fyzické

osoby, kterou zákazník ur£í,

osoby, a zájemc· o tyto sluºby (dále jen Vy).
V t¥chto Zásadách ochrany osobních údaj· poskytujeme in-

k) pracovní pozice,

formace o zpracování Va²ich osobních údaj· a informujeme

l) identika£ní údaje plátce vyú£tování,

Vás o Va²ich právech v souvislosti se zpracováním Va²ich
osobních údaj·, jak je m·ºete uplat¬ovat, a co jsme u£inili pro

m) bankovní spojení.

to, abychom Vám pomohli je uplat¬ovat. Klademe velký d·raz na ochranu osobních údaj· a transparentnost jejich zpra-

4.2.

cování. ádáme Vás proto, abyste se pe£liv¥ se seznámili s

Kontaktní údaje

t¥mito Zásadami ochrany osobních údaj· a v p°ípad¥ jakýchkoli dotaz· se obrátili na kontaktní osoby v uvedené v t¥chto

a) kontaktní telefonní £íslo,

Zásadách.

b) kontaktní email.

Tyto Zásady ochrany osobních údaj· jsou ú£inné od 25. 5.
2018 a jsou vydány v souladu s na°ízením (EU) 2016/679, o
ochran¥ fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

4.3.

údaj· (dále jen na°ízení nebo GDPR).

peném zboºí a platební morálce

Údaje o odebíraných sluºbách, vyuºívání sluºeb, zakou-

V Zásadách zpracování osobních údaj· m·ºe dojít v budoucnosti ke zm¥nám. Aktuální Zásady ochrany osobních údaj·

a) druh a specikace poskytované sluºby nebo zboºí,

jsou vºdy uvedeny na internetových stránkách spole£nosti na
adrese

2.

b) objem poskytnutých sluºeb a jejich cena,

http://www.sat-an.net/data.

c) informace o platební morálce.

Správce osobních údaj·

Správcem Va²ich osobních údaj· je spole£nost SAT - AN Ca4.4.

bleNet SE, se sídlem Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto,
120 00, zapsaná v obchodním rejst°íku vedeném u M¥stského

Provozní a lokaliza£ní údaje jsou údaje zpracovávané pro po-

soudu v Praze, spisová zna£ka H 689, IO 24317888. Internetová stránka spole£nosti je

3.

Provozní a lokaliza£ní údaje

t°eby p°enosu zpráv sít¥mi elektronických komunikací, pro

http://www.sat-an.net.

jejich ú£tování (o telefonických hovorech, datových p°eno-

Pov¥°enec pro ochranu osobních údaj·

sech, p°enesených zprávách a dal²ích sluºbách poskytnutých

Spole£nost SAT-AN jmenovala Vlastu Lho´anovou pov¥°en-

ze strany SAT-AN), °e²ení p°ípadných spor· plynoucích z

cem pro ochranu osobních údaj·. M·ºete ji kontaktovat na

poskytování sluºby a pln¥ní zákonných povinností SAT-AN.

e-mailové adrese

Jedná se zejména o tyto údaje:

4.

dpo@sat-an.net.

Kategorie osobních údaj·
a) volající a volané £íslo,

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k
fyzické osob¥, kterou je spole£nost SAT-AN schopná identi-

b) adresa datového spojení (nap°. adresa IP nebo URL),

kovat. V souvislosti s poskytováním sluºeb m·ºe ze strany

c) datum a £as za£átku a uskute£n¥ní spojení,

spole£nosti SAT-AN dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údaj·:
4.1.

d) hardwarová (MAC) adresa koncového za°ízení,

Základní osobní identika£ní údaje a adresní údaje

e) objem p°enesených dat,

a) akademický titul,

f ) £íslo, název a umíst¥ní koncového bodu sít¥,

b) jméno a p°íjmení,

g) typ p°ístupu k síti.
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4.5.

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním

iv) vým¥na údaj· mezi provozovateli sítí a poskytovateli

sluºeb

sluºeb elektronických komunikací pro zaji²t¥ní propojení a p°ístupu k síti, ke vzájemnému vyú£tování (pl-

Tyto údaje vznikají p°i poskytování sluºeb, které nejsou sluº-

n¥ní smlouvy u zákazník· a oprávn¥ný zájem u uºivatel·,

bami elektronických komunikací, nebo p°i poskytování sluºeb

kte°í nejsou ve smluvním vztahu se spole£ností SAT-AN),

elektronických komunikací nad rámec údaj· pot°ebných pro
p°enos zprávy uvedených vý²e.

v) uchování lokaliza£ních a provozních údaj· a jejich p°edání oprávn¥ným orgán·m, a dále zaji²t¥ní odposlech·

Údaje generované sít¥mi p°i poskytování sluºeb elektronic-

zpráv na ºádost oprávn¥ných orgán· podle  97 zákona £.

kých komunikací nad rámec provozních a lokaliza£ních údaj·

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (pln¥ní po-

jsou nezbytné pro °e²ení spor· týkajících se kvality sluºby,

vinností stanovených právním p°edpisem) evidence zne-

vyhodnocování a zvy²ování kvality sítí a sluºeb a údrºbu sítí.
4.6.

uºívání sít¥ a sluºeb elektronických komunikací (opráv-

Údaje z komunikace mezi SAT-AN a zákazníkem

n¥ný zájem spole£nosti SAT-AN).

Tyto údaje vznikají p°i komunikaci související s poskytováním
sluºeb a zboºí SAT-AN mezi spole£ností SAT-AN a zákazní-

Osobní údaje pro tyto £innosti jsou zpracovány v rozsahu nut-

kem £i uºivatelem sít¥, p°ípadn¥ s kontaktní osobou zákaz-

ném pro realizaci t¥chto £inností a po dobu nutnou k jejich

níka. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem a

dosaºení nebo po dobu p°ímo stanovenou právními p°edpisy.

dále o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem,

Poté jsou osobní údaje vymazány £i anonymizovány.

historie komunikace pomocí chatu.

5.

Ú£ely, právní základy zpracování a doby zpracování osobních údaj·

Ve²keré osobní údaje jsou zpracovávány vºdy na základ¥ re-

5.2.

Doby zpracování osobních údaj·

Osobní údaje zpracovávané na základ¥ právních základ· a za
ú£ely uvedenými v £ásti 5.1 zpracovává spole£nost SAT-AN
po následující dobu:

levantního právního základu podle GDPR a v rozsahu nezbytném pro ú£el jejich zpracování. Níºe uvádíme, které Va²e
osobní údaje zpracováváme na základ¥ kterého právního základu, za jakým ú£elem a po jakou dobu.

i) u zákazník· sluºeb SAT-AN je spole£nost oprávn¥na v
p°ípad¥, ºe mají spln¥ny ve²keré své závazky v·£i ní,
zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní

Sluºby spole£nosti SAT-AN není moºné zákazník·m a uºi-

identika£ní a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o

vatel·m poskytovat bez zpracování osobních údaj· k ú£el·m

sluºbách a údaje z jejich komunikace se spole£ností SAT-

uvedeným v bodu 5.1 tohoto dokumentu. Ke zpracování osob-

AN po dobu 4 let ode dne ukon£ení poslední smlouvy

ních údaj· pro tyto ú£ely SAT-AN nepot°ebuje souhlas, jeli-

se spole£ností SAT-AN, p°ípadn¥ po dobu sjednanou

koº jsou zpracovávány na základ¥ (i) pln¥ní smlouvy se zákaz-

týkající se doby proml£ení práv spole£nosti SAT-AN,

níkem, (ii) pln¥ní povinností vyplývajících z právních p°ed-

která nebude del²í neº 10 let ode dne ukon£ení poslední

pis· a (iii) na základ¥ oprávn¥ného zájmu SAT-AN spo£ívají-

smlouvy se spole£ností SAT-AN,

cího v poskytování sluºeb a ochran¥ majetku, p°ípadn¥ oprávn¥ného zájmu zákazníka na poskytování kvalitních sluºeb. K
jednotlivým ú£el·m je uvedený relevantní právní základ.

ii) v p°ípad¥ zakoupení zboºí od spole£nosti SAT-AN je spole£nost SAT-AN oprávn¥na zpracovávat základní osobní
identika£ní a adresní údaje, kontaktní údaje, údaje o

V souvislosti s níºe uvedenými ú£ely SAT-AN m·ºe zpraco-

zboºí a údaje z komunikace mezi zákazníkem a spole£-

vávat základní osobní identika£ní údaje a adresní údaje dle

ností SAT-AN po dobu 4 let ode dne uplynutí záru£ní

bodu 4.1, kontaktní údaje dle bodu 4.2, údaje o odebíraných

doby na zboºí, p°ípadn¥ po dobu sjednanou týkající se

sluºbách, vyuºívání sluºeb, zakoupeném zboºí a platební mo-

doby proml£ení práv spole£nosti SAT-AN, která nebude

rálce dle bodu 4.3, provozní a lokaliza£ní údaje dle bodu 4.4,

del²í neº 10 let ode dne ukon£ení poslední smlouvy se

ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním sluºeb

spole£ností SAT-AN,

dle bodu 4.5 a údaje z komunikace mezi SAT-AN a zákazníkem dle bodu 4.6.
5.1.

iii) v p°ípad¥ jednání mezi spole£ností SAT-AN a potenciálním zákazníkem o uzav°ení smlouvy, které nebylo zavr-

Jednotlivé ú£ely zpracování osobních údaj· zákazník·

²eno uzav°ením smlouvy, je spole£nost SAT-AN opráv-

a uºivatel· sluºeb a sítí SAT-AN, pokud se jedná o fy-

n¥na zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 24

zické osoby, p°i poskytování sluºeb elektronických komunikací

m¥síc· od ukon£ení p°íslu²ného jednání,

podle zákona £. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích:

i) zaji²´ování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (pln¥ní smlouvy u zákazník· a oprávn¥ný zájem u
uºivatel·, kte°í nejsou ve smluvním vztahu se spole£ností
SAT-AN),
ii) poskytování sluºeb elektronických komunikací, poskytování dal²ích sluºeb (pln¥ní smlouvy u zákazník· a oprávn¥ný zájem u uºivatel·, kte°í nejsou ve smluvním vztahu
se spole£ností SAT-AN),

iv) faktury vystavené spole£ností SAT-AN jsou v souladu s
 35 zákona £. 235/2004 Sb., o dani z p°idané hodnoty,
archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z d·vodu
nutnosti doloºit právní d·vod pro vystavení faktur jsou
po dobu 10 let ode dne ukon£ení smlouvy archivovány i
zákaznické smlouvy a zakázkové listy,
v) provozní údaje sluºby je spole£nost SAT-AN podle  90
odst. 3 a 4 zákona £. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinna uchovávat do konce doby, b¥hem
níº m·ºe být vyú£tování ceny nebo poskytnutí sluºby

iii) vyú£tování za sluºby (pln¥ní smlouvy u zákazník· a

elektronických komunikací právn¥ napadeno reklamací.

oprávn¥ný zájem u uºivatel·, kte°í nejsou ve smluvním

Pro tento ú£el spole£nost SAT-AN zpracovává provozní

vztahu se spole£ností SAT-AN, nap°. telefonní £íslo a

údaje sluºby po dobu 6 m¥síc· od jejího poskytnutí. Spo-

údaje o vyú£tování jednotlivého uºivatele),

le£nost SAT-AN je dále oprávn¥na zpracovávat provozní

Zásady zpracování osobních údaj· pro zákazníky a uºivatele sluºeb spole£nosti SAT - AN CableNet SE
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 844123456, 311320555,

www.sat-an.net, info@sat-an.net
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údaje sluºby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti

7.

Zp·sob zpracování osobních údaj· a zabezpe£ení
dat

vy°ízení reklamace nebo do doby, po kterou m·ºe být
pohledávka právn¥ vymáhána,

Spole£nost SAT-AN zpracovává osobní údaje ru£n¥ i auto-

vi) podle  97 odst. 3 zákona £. 127/2005 Sb., o elektronic-

matizovan¥. Spole£nost SAT-AN vede evidenci ve²kerých £in-

kých komunikacích, je spole£nost SAT-AN povinna ucho-

ností, a to jak ru£ních, tak automatizovaných, p°i kterých

vávat po dobu 6 m¥síc· provozní a lokaliza£ní údaje,

dochází ke zpracování osobních údaj·.

které jsou vytvá°eny nebo zpracovávány p°i zaji²´ování
jejích ve°ejných komunika£ních sítí a p°i poskytovávání
jejích ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektronických komunikací, a je na poºádání povinna je bezodkladn¥ poskytnout
subjekt·m uvedeným v  97 odst. 3 zákona £. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích.

6.

Sdílení a p°edávání osobních údaj· (p°íjemci
osobních údaj·)

Spole£nost SAT-AN p°i pln¥ní svých závazk· a povinností ze
smluv vyuºívá odborné a specializované sluºby jiných sub-

P°ijímáme vhodná bezpe£nostní opat°ení (zejména technická
a organiza£ní), abychom ochránili Va²e osobní údaje p°ed jakoukoli náhodnou ztrátou, zni£ením, zneuºitím, po²kozením
a neoprávn¥ným nebo nezákonným p°ístupem. P°ijatá technická a organiza£ní opat°ení pro zabezpe£ení osobních údaj·
jsou popsána ve smluvní dokumentaci k jednotlivým produkt·m poskytovaným spole£ností SAT-AN.
Upozor¬ujeme Vás v²ak, ºe u ºádného p°enosu dat prost°ednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaru£it stoprocentní bezpe£nost.

jekt·. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje p°e-

8.

dané od spole£nosti SAT-AN, mají postavení zpracovatel·,

Podle na°ízení náleºí kaºdému subjektu údaj·, tj. kaºdé fy-

p°ípadn¥ dal²ích zpracovatel· osobních údaj·, a zpracovávají

zické osob¥, níºe popsaná práva. Subjekt údaj· je oprávn¥n

osobní údaje pouze v rámci pokyn· od spole£nosti SAT-AN

uplat¬ovat tato svá práva u SAT-AN za p°edpokladu, ºe pro-

a nesmí je vyuºít jinak. Jde zejména o vymáhání dluºných

káºe spole£nosti SAT-AN svou totoºnost.

pohledávek, £innost znalc·, advokát·, auditor·, správu IT
systém· nebo obchodní zastoupení.
Kaºdý takový subjekt pe£liv¥ vybíráme a s kaºdým uzavíráme
smlouvu o zpracování osobních údaj· dle £l. 28 GDPR, ve
které má zpracovatel stanoveny p°ísné povinnosti k ochran¥
a zabezpe£ení osobních údaj·.
Osobní údaje, které shromaº¤ujeme prost°ednictvím sluºeb,
sdílíme takto:
6.1.

Sdílení se t°etími stranami

Va²e osobní údaje m·ºeme sdílet s následujícími p°íjemci,
kte°í jsou v postavení zpracovatel· Va²ich osobních údaj·:

Informace o právech subjekt· údaj·

Pokud si p°ejete uplatnit tato práva a/nebo získat p°íslu²né
informace, kontaktujte prosím na²eho pov¥°ence prost°ednictvím e-mailové adresy

P°i uplatn¥ní své ºádosti budete poºádáni o poskytnutí n¥kterých identika£ních informací, na jejichº základ¥ jsme schopní
Vás identikovat. Poskytnutí takových údaj· je nezbytné pro
ov¥°ení, zda byl p°íslu²ný poºadavek zaslán Vámi a zda Vás
dokáºeme na základ¥ Vámi poskytnutých informací identikovat. Odpovíme Vám nejpozd¥ji do jednoho m¥síce po obdrºení Va²í ºádosti, p°i£emº si v²ak vyhrazujeme právo tuto
lh·tu prodlouºit o dva m¥síce podle £l. 12 GDPR.
8.1.

•

se subjekty spravujícími na²e IT systémy a poskytujícími IT sluºby a telematiku za ú£elem vyuºívání interního software,

•

s dal²ími dodavateli, kte°í s námi uzav°eli smlouvu o

dpo@sat-an.net.

Právo na p°ístup k osobním údaj·m

V souladu s £l. 15 na°ízení má subjekt údaj· právo poºadovat
p°ístup ke svým osobním údaj·m, které jako správce osobních údaj· zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo získat
od spole£nosti:

zpracování osobních údaj·, jsou to:
i) LogiCall eská republika, s.r.o.

•

informaci, zda zpracovává jeho osobní údaje,

•

informace o ú£elech zpracování, kategoriích dot£ených

Va²e osobní údaje m·ºeme dále sdílet s následujícími p°íjemci,

osobních údaj·, p°íjemcích, kterým osobní údaje byly

kte°í jsou v postavení samostatných správc· Va²ich osobních

nebo budou zp°ístupn¥ny, plánované dob¥ zpracování, o

údaj·:

existenci práva poºadovat od správce opravu nebo vý-

•

6.2.

maz osobních údaj· týkajících se subjektu údaj· nebo
se státními orgány nebo jinými t°etími osobami p°i pln¥ní

omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti

povinností dle právních p°edpis·.

tomuto zpracování, právu podat stíºnost u dozorového
ú°adu, o ve²kerých dostupných informacích o zdroji osob-

P°edávání Va²ich osobních údaj· do zahrani£í

ních údaj·, pokud nejsou získány od subjektu údaj·,

K p°edání a zpracování osobních údaj· v zemích mimo území

skute£nosti, ºe dochází k automatizovanému rozhodo-

Evropské unie, dochází vºdy v souladu s platnou legislativou,

vání, v£etn¥ prolování, o vhodných zárukách p°i p°edání

zejména v £l. 45 aº 49 GDPR.

údaj· mimo EU,

6.3.

Záruky

Se zpracovateli osobních údaj· jsme uzav°eli smlouvy o zpra-

•

kopii osobních údaj·, a to pouze za p°edpokladu, ºe nebudou nep°ízniv¥ dot£ena práva a svobody jiných osob.

cování osobních údaj· (s výjimkou p°ípad·, kdy uzav°ení takové smlouvy není povinné, nap°íklad p°i p°edávání osobních

Bude-li subjekt údaj· ºádat ned·vodn¥ nebo nep°im¥°en¥

údaj· státním orgán·m), které zaru£ují nejmén¥ stejnou úro-

(nap°. nep°im¥°en¥ opakovan¥), je spole£nost SAT-AN opráv-

ve¬ jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údaj·.

n¥na za kopii osobních údaj· ú£tovat p°im¥°ený poplatek za

Se zpracovateli mimo území Evropské unie jsme zárove¬ uza-

vynaloºené administrativní náklady nebo odmítnout ºádosti

v°eli právní akt, vyºaduje-li to £l. 45 aº 49 GDPR.

vyhov¥t.
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8.2.

Právo na opravu nep°esných údaj·

Subjekt údaj· má podle £l. 16 na°ízení právo na opravu nep°esných osobních údaj·, které o n¥m spole£nost SAT-AN
zpracovává.
P°ijímáme p°im¥°ená opat°ení k zaji²t¥ní toho, abyste mohli
udrºovat Va²e osobní údaje p°esné a aktuální. Vºdy nás m·ºete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme Va²e
osobní údaje.

Pokud nás poºádáte o omezení zpracování svých osobních
údaj·, nap°. v p°ípad¥, kdy zpochyb¬ujete p°esnost, zákonnost nebo na²i pot°ebu zpracovávat Va²e osobní údaje, omezíme zpracovávání Va²ich osobních údaj· na nezbytné minimum (uloºení), a p°ípadn¥ je budeme zpracovávat pouze pro
ur£ení, výkon nebo obhajobu právních nárok·, nebo z d·vodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo
jiných omezených d·vod· p°edepsaných platnými právními
p°edpisy. Pokud dojde ke zru²ení omezení a my budeme ve

Pokud zjistíte, ºe jsou Va²e osobní údaje, které zpracováváme,

zpracovávání Va²ich osobních údaj· pokra£ovat, budeme Vás

nep°esné nebo neúplné, a nejste schopni aktualizovat Va²e

o tom bez zbyte£ného odkladu informovat.

osobní údaje podle tohoto £lánku 8.2, m·ºete o aktualizaci
Va²ich osobních údaj· poºádat nás. Ov¥°íme Va²i identitu a
Va²e osobní údaje zaktualizujeme.
8.3.

Právo na výmaz osobních údaj·

8.6.

Oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Podle £l. 19 na°ízení správce oznamuje v²em p°íjemc·m, jimº
byly osobní údaje zp°ístupn¥ny, ve²keré opravy, výmazy nebo
omezení zpracování osobních údaj·.

Subjekt údaj· má podle £l. 17 na°ízení právo na výmaz osob-

Dojde-li k oprav¥, výmazu nebo omezení zpracování osob-

ních údaj·, které se ho týkají. Spole£nost SAT-AN nemá po-

ních údaj·, bude spole£nost SAT-AN informovat jednotlivé

vinnost vymazat osobní údaje, pokud existují oprávn¥né d·-

p°íjemce, s výjimkou p°ípad·, kdy se to ukáºe jako nemoºné

vody pro zpracování t¥chto osobních údaj·.

nebo to vyºaduje nep°im¥°ené úsilí. Pokud to budete poºado-

M·ºete nás kdykoliv poºádat o vymazání svých osobních

vat, poskytneme Vám informaci o t¥chto p°íjemcích.

údaj·. Pokud nás oslovíte s takovou ºádostí, smaºeme bez

8.7.

zbyte£ného odkladu v²echny Va²e osobní údaje, které máme,
pokud Va²e osobní údaje jiº nepot°ebujeme (nap°. pro poskytování sluºeb, pln¥ní smlouvy aj).

Právo na p°enositelnost osobních údaj·

Subjekt údaj· má podle £l. 20 na°ízení právo získat osobní
údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, b¥ºn¥ pouºívaném a strojov¥ £itelném formátu, a

V sou£asné dob¥ ale nezpracováváme a nechystáme se zpraco-

právo poºádat spole£nost SAT-AN o p°edání t¥chto údaj· ji-

vávat údaje nad rámec na²ich zákonných povinností. Údaje,

nému správci. Subjekt údaj· m·ºe toto právo uplatnit pouze

které zpracováváme z titulu zákona, nem·ºeme na Va²i ºá-

ve stanovených p°ípadech. Zpracování osobních údaj· je pro-

dost vymazat. Proto by Va²e ºádost nem¥la v sou£asné dob¥

vád¥no automatizovan¥ a zárove¬ je zaloºeno na:

velký efekt.
8.4.

•

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních

souhlasu subjektu údaj· podle £l. 6 odst. 1 na°ízení nebo
v p°ípad¥ citlivých údaj· na souhlasu ud¥leném v sou-

údaj·

ladu s £l. 9 odst. 2 písm. a) na°ízení, nebo

Ud¥lený souhlas m·ºete kdykoliv odvolat bez uvedení d·-

•

vodu. Kontaktujte prosím na²eho pov¥°ence pro ochranu

pln¥ní smlouvy, jejíº smluvní stranou je subjekt údaj·
podle £l. 6 odst. 1 písm. b) na°ízení.

osobních údaj·.
Vezm¥te prosím na v¥domí, ºe odvolání Va²eho souhlasu

Pokud to budete poºadovat, za²leme Va²e osobní údaje t°etí

nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování provád¥ného

stran¥ (jinému správci údaj·), kterého uvedete ve Va²í ºá-

na základ¥ Va²eho d°íve ud¥leného souhlasu.

dosti, pokud takový poºadavek nebude mít negativní vliv na

V sou£asné dob¥ po Vás ale nevyºadujeme ºádný souhlas, protoºe osobní údaje zpracováváme jen na základn¥ zákonných

práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný.

povinností. Pokud by se to v budoucnu zm¥nilo a souhlas jsme

8.8.

k n¥£emu vyºadovali, budete moci uplatit zde popsané právo.

Subjekt údaj· má podle £l. 21 na°ízení právo vznést námitku

8.5.

proti zpracování jeho osobních údaj·, které spole£nost SAT-

Právo na omezení zpracování

Subjekt údaj· má podle £l. 18 na°ízení právo na to, aby

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj·

AN zpracovává z d·vodu oprávn¥ného zájmu.

Správce údaj· omezil zpracování osobních údaj·, které se ho

Neprokáºe-li se, ºe existuje závaºný oprávn¥ný d·vod pro

týkají. Právo na omezení zpracování má pouze ve stanovených

zpracování, který p°evaºuje nad zájmy nebo právy a svobo-

p°ípadech, kterými jsou:

dami subjektu údaj·, spole£nost SAT-AN ukon£í zpracování
dot£ených osobních údaj· na základ¥ námitky bez zbyte£ného

•

subjekt údaj· popírá p°esnost osobních údaj·, a to na

odkladu.

dobu pot°ebnou k tomu, aby správce mohl p°esnost osob-

8.9.

ních údaj· ov¥°it,

•

•

•

Stíºnost u ú°adu pro ochranu osobních údaj·

Máte právo podat stíºnost týkající se na²eho zpracovávání

zpracování je protiprávní a subjekt údaj· odmítá výmaz

údaj· u Ú°adu pro ochranu osobních údaj·, Pplk. Sochora 27,

osobních údaj· a ºádá místo toho o omezení jejich pou-

170 00 Praha 7, internetové stránky:

ºití,

9.

správce jiº osobní údaje nepot°ebuje pro ú£ely zpraco-

Pr·b¥ºn¥ m·ºeme Zásady ochrany osobních údaj· upravo-

vání, ale subjekt údaj· je poºaduje pro ur£ení, výkon

vat £i aktualizovat. Jakékoliv zm¥ny t¥chto Zásad ochrany

nebo obhajobu právních nárok·,

osobních údaj· se stanou ú£innými po zve°ejn¥ní aktuali-

subjekt údaj· vznesl námitku proti zpracování, dokud

zovaných Zásad ochrany osobních údaj· na internetových

nebude ov¥°eno, zda oprávn¥né d·vody správce p°evaºují

stránkách spole£nosti na následujícím odkazu:

nad oprávn¥nými d·vody subjekt· údaj·.

http://www.uoou.cz.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údaj·

sat-an.net/data.
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