Poučení o právech daných osob
Vážení zákazníci, obchodní partneři společnosti in-ELIS CZ s.r.o. Abyste si mohli
koupit/objednat nebo používat naše produkty/služby zpracováváme Vaše osobní údaje.
Bezpečnost Vašich osobních údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás
prvořadé. Zde se dozvíte, jaká máte práva a co můžete od nás požadovat podle zákona o
ochraně osobních údajů.

Jaká máte práva?
a) Právo na přístup k údajům
Máte právo vědět, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete
nás požádat o přístup k údajům. Na základě Vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi
o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností.
b) Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální.
Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo
doplnění.
c) Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich
údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme když:





už Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, na který jste nám je poskytli
odvoláte svůj souhlas
máte námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů
osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost.

d) Právo na omezení zpracování
Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti
vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K
omezení zpracovávání Vašich údajů dojde když:

nám oznámíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné a to až dokud neověříme jejich
správnost

Vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy na prokázání, uplatňování nebo
obhajování svých práv

nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů a to až dokud je neověříme nebo
když naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi důvody.
e) Právo na přenosnost údajů
Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např.
soubor XLS nebo CSV), která Vám umožní lehce si přenést údaje do jiné společnosti. Také
nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesli do vybrané společnosti přímo my.
Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám
na jejich zpracování souhlas.

f) Právo na nesouhlas
Máte právo nesouhlasit, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje
zpracováváme na účely přímého marketingu, můžete nesouhlasit s jejich zpracováváním
kdykoliv. Na základě námitky Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje
zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu, můžete nesouhlasit s jejich zpracováním,
pokud k tomu máte osobní důvody.
Jak můžete tato práva vykonávat?
Vaši žádost nám můžete poslat:

e-mailem na adresu: inelis@inelis.cz

poštou: in-ELIS CZ s.r.o., Vejmluvova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Každou Vaší žádostí se budeme zabývat a o výsledku jejího vyřízení Vás budeme informovat
stejným způsobem jak žádost podáte. Poskytování informací a vyřizování žádostí je
bezplatné. Pokud ale jako daná osoba zašlete stejnou žádost opakovaně, přičemž tato bude
zjevně neopodstatněná nebo nepřiměrená, máme právo: požadovat přiměřený poplatek
zohledňující administrativní náklady na poskytnuté informace  nebo na oznámení nebo na
uskutečnění požadovaného opatření odmítnout konat na základě Vaší žádosti.
Tento dokument nabývá platnost dnem 25. 5. 2018.

in-Elis CZ s.r.o.

