Sdělení o Vašich osobních údajích

Vážený zákazníku, s ohledem na dosavadní spolupráci a Vaše právo na ochranu osobních údajů, které vyplývá z
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „RODO“, „ORODO“,
„GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“).
Prosíme o seznámení s níže uvedenými informacemi a případné vyjádření souhlasu označením políčka „souhlasím“.
Nezapomeňte, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Administrátory Vašich osobních údajů budeme my: Eko-Okna S.A. se sídlem v Kornicích. Můžete nás kontaktovat na adrese
ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie
Administrátora můžete kontaktovat prostřednictvím inspektora pro ochranu údajů, kterého jmenoval, na adrese KORNICE, ul.
Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie nebo e-mailem: iod@ekookna.pl, v každé věci týkající se zpracování Vašich
osobních údajů.
Komu můžeme údaje předat?
V souladu s platným zákonem můžeme Vaše údaje předávat subjektům, jež zpracovávají tyto údaje na náš příkaz, např.
dodavatelům informačních systémů a služeb IT, marketingovým agenturám, subdodavatelům našich služeb a dále subjektům
oprávněným k získání údajů na základě platného zákona, např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení – samozřejmě pouze
v případě, pokud bude mít jejich žádost příslušný právní podklad.
Jaká práva máte ve vztahu ke svým údajům?
Máte právo požadovat přístup k údajům, jejich opravu, odstranění či omezení jejich zpracování. Můžete také odvolat souhlas
se zpracováním osobních údajů, podat protest a uplatnit jiná práva podrobně uvedená v RODO. Požadavky v této oblasti je
třeba podávat přímo na výše uvedenou adresu.
Jaký je právní podklad pro zpracování Vašich údajů?
Vaše osobní údaje se zpracovávají výlučně pro účely:
- související s realizací náborového procesu
Každé zpracování Vašich osobních údajů musí být založené na příslušném právním podkladu, který je shodný s platnými
předpisy. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů pro účely související s realizací náborového procesu bude Váš
dobrovolný souhlas, který vyjádříte stisknutím tlačítka „souhlasím“, které se nachází na konci textu. Administrátor nemá v
úmyslu předávat Vaše údaje do třetího státu ani mezinárodním organizacím.
Informace o Vašich údajích
Prosíme o seznámení s níže uvedenými informacemi a vyjádření souhlasu označením políčka „souhlasím“. Nezapomeňte, že
svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi souhlasím se zpracováním svých osobních údajů firmou „Eko-Okna“ S.A.
rovněž poté, kdy vejde v platnost RODO (neboli po 25. květnu 2018), pro účely:
- související s realizací náborového procesu
.
Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a můžete ho kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na shodu
zpracování údajů se zákonem na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Stažení souhlasu nemá vliv na shodu zpracování údajů se zákonem provedené před stažením souhlasu.

Souhlasím

