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PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů 
(dále jen „GDPR“)

 

Společnost

JSV International Assistant Service s.r.o., se sídlem: Václavské 
náměstí 808/66, Praha 1, 110 00, IČO: 04438311, DIČ: CZ04438311, 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 247636.

 (dále jen „správce“)

 

 Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt 
údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného 
právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a 
zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění 
zákonných povinností správce.

Využívané osobní údaje

 přímo od subjektů údajů (např. registrace, e-maily, telefon, chat, 
webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, 
smlouvy, souhlasy, videozáznam pořízený prostřednictvím 
technického zařízení správce aj.)

 z veřejné evidence – veřejnou evidencí.
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Osobní údajů, které jsou zpracovávány

 jméno, příjmení
 telefonní číslo
 doručovací adresa
 kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
 číslo bankovního účtu
 datum narození
 rodné číslo

 

Způsob zpracování ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v 
sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. 
zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní 
techniky, manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, a to 
za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních 
údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k 
zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. 
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, 
respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny 
postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních 
údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních 
předpisech správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu 
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze smluv, 
oprávněných zájmů, tak i z příslušných právních předpisů.
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Obecné podmínky

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou 
zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů 
nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může 
správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt 
údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je 
nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 
tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní 
povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro 
ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce 
či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost 
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 
osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pro případ dotazů týkajících se zpracování osobních údajů subjektů údajů 
lze kontaktovat odpovědného zástupce společnosti prostřednictvím e-
mailu: info@translation-interpreting.cz

Prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce: 
http://www.translation-interpreting.cz/


