Informační povinnost dle článku 13 GDPR
1) Kdo je správcem osobních údajů ?
Mikš Software s.r.o. se sídlem Kounicova 6, 602 00 Brno, email: support@miks.cz,
telefon: 530 331 741

2) Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů ?
Mikš Software s.r.o. nemusí mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

3) Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje ?
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě smluvních obchodních vztahů, na základě
platných zákonů a na základě Vašeho souhlasu. Prostě a jednoduše s někým z Vás máme
uzavřenou smlouvu na dodávku služeb nebo programů. Proto musíme mít Vaše údaje.
Někoho také zaměstnáváme, proto musíme mít Vaše osobní údaje. Popř. v době
výběrového řízení na volné pracovní místo máme také Vaše osobní údaje.
A pokud Vám chceme poslat nabídku na nové služby a produkty, tak Váš souhlas
už máme nebo si jej od nových možných zákazníků vyžádáme.
4) Jaké máme oprávněné zájmy ?
Náš oprávněný zájem je zabezpečit rozvoj naší firmy. To lze hlavně reklamou. I Henry
Ford v tom měl jasno a řekl „Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za
reklamu“. Takže Vás oslovíme, pokud Vám budeme chtít zaslat informace o nových
službách a produktech. Je samozřejmé, že i v takovém případě dodržíme platné zákony
a předpisy.
5) Kdo může být příjemcem osobních údajů ?
Příjemcem osobních údajů může být v určitých případech orgán veřejné moci a jiné osoby
oprávněné dle zákona nahlížet do osobních údajů.
6) Existuje úmysl předat osobní údaje do třetí země ?
Oznámíme Vám osobně, pokud nastane případný úmysl předat Vaše osobní údaje do třetí
země. Zatím nemáme nic takového v plánu.
7) Doba zpracování osobních údajů ?
Osobní údaje uchováváme v zákonných lhůtách dle platné legislativy, vypisovat je zde
všechny minimálně z důvodu přehlednosti a stručnosti opravdu nejde.
8) Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů ?
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních
údajů:
− právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům
− právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme
− právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní
údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme
dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení
− právo na výmaz osobních údajů, pokud toto neodporuje některému ze zákonů České
republiky nebo Evropské unie. V takovém případě osobní údaje vymazat nesmíme

− právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje
poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je
sami předali jinému správci osobních údajů.
− právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte,
že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně
osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého
bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.
V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

