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Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu na1ízení
201'6/679 (EU) o ochraně osobních údajů ze dne 26' dubna 2016 (GDPR)'

Článek t.
obecné informace

Společnost Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s.r'o. je ve smyslu čl' 4 správcem osobních údajů.

Čmnet 2.

|ak a proč jsou Vaše údaje zpracovávány?

Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky.
Zpracování Vašich údajů probíhá proto, abychom zajistili všechny naše i Vaše práva a povinnosti jako
zaměstnavatele a zaměstnance'

Veškeré Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě:

- platné smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, dle čl' 6, odst. b) GDPR - plnění smlouvy;
- legislativy České republilqy, dle čl. 6, odst. c) GDPR _ právní povinnost;
- našeho oprávněného zájmu, dle čl. 6, odst. 0 GDPR - oprávněný zájem'

V rámci zpracování Vašich osobních údajů neprovádíme zpracováníŽádných osobních údajů, pro které
bychom od Vás potřebovali souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl' 6, odst. a) GDPR. V případě
noých procesů, kdy Váš souhlas s tímto budeme potřebovat, Vás o tomto budeme informovat'

Veškeré Vaše údaje potřebné pro splnění našich práv a povinností zpracováváme pouze po dobu našeho
společného obchodního vztahu a po jeho ukončení uchováváme pouze ty údaje, lcteré jsou nezbytné pro
splnění právních předpisů legislativy ČR.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedo cházíkautomatickému rozhodování, ani profilování.

Článek s.
Ikeré z osobních údajů o Vás zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás'

Některé z Vašich osobních údajů jste nám povinni poslq4tnout na základě legislativy České republiky a bez
jejich zpracování bychom nemohli pInit podmínky našeho obchodního vztahu.

Článek4.
Iakym způsobem chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnóu péčí a v souladu s platnými
právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximá]nímožné míře, která odpovídá technické úrovni
dostupných prostředků. V naší organizaci platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít
přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.



Čtánek 5.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje nepředávám e žádné externí společnosti'

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo EU.

Článek 6.

Jaká jsou Vaše práva ve smyslu ochrany osobních údajů?

1) Právo na informaci
jaké konkrétní údaje o Vás zpracováváme;

2) Právonaopravu
v případě neúplnosti či nepřesnosti;

3) Právo naýmaz
osobních údajů, vyjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouva;

4) Právo na omezenízpracování
osobních údajů, \ryjma těch, které nám ukládá zákon nebo pracovní smlouvy;

5) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údaiů
které se Vás !ýkají;

6) Právo na přenesení údajů jinému správci
v případě potřeby.

V případě, že se domn íváte,že dochází k ke zpracování osobních údajů v rozporu s legislativou, máte právo

podat stížnost dozorovému úřadu, }rterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
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