Informace o zpracování osobních údajů
a souhlas se zpracováním
JESS production s.r.o., IČ: 07210922, sídlem Milešovská 6, 130 00 Praha 3 (dále jen
„JP“) tímto, dle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), za
účelem možnosti uzavírání smluv, přijímání, zasílání, vystavování a vyřizování
objednávek a obchodních dokumentů ( dodací listy, nabídky, faktury) a zasílání
letáků, nabídek, popřípadě pozvánek na akce shromažďuje osobní údaje a je
správcem osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného plnění práv a povinností
vyplývajících ze smluv mezi JP a fyzickými či právnickými osobami a za účelem
plnění povinností JP vyplývajících ji z obecně závazných právních předpisů
(zejména v oblasti daní a jiných odvodů).
Oprávnění ke zpracování je založeno čl. 6 odst. 1 písm. b), c) GDPR, neboť zpracování
osobních údajů je nezbytné pro plnění smluv mezi JP a fyzickými či právnickými
osobami a pro splnění právních povinností stanovenými obecně závaznými právními
předpisy.
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické či právnické osobě,
kterou je JP schopná identifikovat. V souvislosti s naplněním účelů uzavřených smluv
mezi JP a fyzickými či právnickými osobami a poskytováním služeb v návaznosti na
uzavřené smlouvy, může ze strany JP dojít ke zpracování následujících kategorií
osobních údajů.
1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje jsou zejména:
akademický titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy, rodné číslo (v případě, že z
jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození), IČO, DIČ,adresa
trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, identifikační
údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí, bankovní spojení,
smlouva a podpis.
2. Kontaktní údaje jsou zejména:
kontaktní telefonní čísla, kontaktní e-mail, adresy na sociální sítě.
Osobní údaje nebude CAP poskytovat třetím osobám, mimo osoby, které pro ni
vykonávají činnosti nezbytné pro plnění povinností nebo uplatnění práv vyplývajících ze
smlouvy mezi JP a fyzickou či právnickou osobou, a mimo orgány veřejné moci, kterým
je povinen informace poskytnout.

Osobní údaje budou uloženy po dobu, po kterou jsou potřebné pro uplatnění práv
a plnění povinností JP, max. 5 let od ukončení obchodního případu. Pokud se jedná o
údaje obsažené v daňových dokladech, JP je uchovává po dobu povinné zákonné doby,
tedy 10let.
Fyzická či právnická osoba, jež uzavře kontrakt či jakoukoli spolupráci s JP může od JP
požadovat přístup k jejím osobním údajům, jejich opravu a výmaz, případně omezení
jejich zpracování, má právo na přenositelnost údajů a dále má právo vznést námitku
proti zpracování, a podat stížnost u dozorového úřadu.
Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem, neboť bez jejich poskytnutí nelze
uzavřít smlouvu a plnit povinnosti stanovené JP obecně závaznými právními předpisy.
Fyzická či právnická osoba, která spolupracuje s JP nemá povinnost osobní údaje
poskytnout. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je neuzavření smlouvy.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít
souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat
si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo vymazat. V případě
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se
obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na: info@jessproduction.cz , nebo
písemně na adresu JESS production s.r.o., Milešovská 6, 130 00 Praha 3.
Níže uvedeným podpisem potvrzuji, že mi byly výše uvedené informace poskytnuty a
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v intencích výše uvedených.

V Praze dne ____________________________
Zaměstnanec _____________________________

