ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Tento dokument obsahuje samostatné Informace o zpracování osobních údajů a dále samostatnou
Dohodu o zpracování osobních údajů.
2. Účelem tohoto dokumentu je v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů poskytnout
subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů, jsou-li osobní údaje poskytovány přímo
subjekty údajů (Část I), respektive upravit práva o povinnosti mezi správcem a zpracovatelem,
jsou-li osobní údaje poskytovány správcem zpracovateli (Část II).
3. Jsou-li osobní údaje poskytovány v souladu s dále vymezeným účelem přímo subjektem údajů,
je rozhodnou Část I.
4. Jsou-li osobní údaje poskytovány v souladu s dále vymezeným účelem správcem zpracovateli údajů,
je rozhodnou Část II. Správce je zpravidla organizací vykonávající charitativní činnost,
jež vyhledává možnosti podpory pro subjekt osobních údajů.

ČÁST I.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

UDĚLENÍ SOUHLASU

Tímto uděluji společnosti SERVIS CLIMAX a.s., IČ: 253 52 628, se sídlem Vsetín, Jasenice 1253,
PSČ: 755 01, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3231,
souhlas se zpracováním mých osobních údajů.
2.

KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE – SERVIS CLIMAX a.s.

SERVIS CLIMAX a.s.
IČ: 253 52 628
se sídlem Vsetín, Jasenice 1253, PSČ: 755 01
zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3231
https://www.climax.cz/
email: climax@climax.cz
tel.: 800 100 967
(dále i je jen jako „Správce“)

3.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem posouzení žádosti subjektu údajů o poskytnutí finanční
podpory v rámci charitativního projektu PPOMÁHÁME organizovaného Správcem. Osobní údaje jsou
dále zpracovávány za účely marketingu a propagace Správce.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu.
4.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5.

jméno a příjmení;
datum narození (rodné číslo);
místo trvalého pobytu;
email;
telefonní číslo;
údaj o zdravotním stavu (důvod žádosti);
fotografie subjektu údajů v případě poskytnutí podpory.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu. V případě uzavření smluvního vztahu
mezi subjektem údajů a Správcem nejméně však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností
vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.
6.

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Nedojde-li k uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem, pak osobní údaje
poskytnuté subjektem údajů Správce neposkytne žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné
moci ani jinému subjektu a neposkytne je žádným třetím osobám.
Dojde-li k uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem, pak osobní údaje poskytnuté
subjektem údajů v rozsahu křestní jméno, bydliště daného obcí a obecnou informací (tj. bez konkrétní
diagnózy) o zdravotním stavu, Správce poskytne v rámci marketingu a propagace veřejnosti. Subjekt
údajů tímto dává souhlas s rozšiřováním své podobizny, jakož o v tomto odstavci uvedených údajů
a informací.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
7.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace
o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů
oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování
povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce
nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl

dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

ČÁST II.
DOHODA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce:

Zpracovatel:

Osoba poskytující zpracovateli
osobní údaje ke zpracování

SERVIS CLIMAX a.s.
IČ: 253 52 628
sídlem Jasenice 1253, 755 01 Vsetín

1. Správce je právnickou či fyzickou osobou vyhledávající možnost zajištění charitativní podpory
pro subjekt osobních údajů. Přesná identifikace správce je dána jeho individuálními přihlašovacími
údaji do informačního systému zpracovatele. Správce vyjadřuje svůj souhlas být vázán touto
dohodou svým výslovným projevem vůle vyjádřeným aktivním odsouhlasením obsahu této dohody.
2. Předmětem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování
osobních údajů, které zpracovatel získá od správce pro účely vymezené v této dohodě.
3. Zpracování osobních údajů na základě této dohody je sjednáno jako bezúplatné; nárok zpracovatele
na odměnu za služby poskytnuté na základě ostatních smluvních vztahů uzavřených mezi správcem a
zpracovatelem tímto zůstává nedotčen.
4. Předmětem zpracování osobních údajů na základě této dohody jsou osobní údaje, jež zpracovatel
obdrží od správce. Jsou-li předmětem zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, správce
výslovně prohlašuje, že má výslovný souhlas subjektů údajů k jejich zpracování.
5. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem posouzení žádosti subjektu údajů o poskytnutí finanční
podpory v rámci charitativního projektu PPOMÁHÁME organizovaného Správcem. Osobní údaje
jsou dále zpracovávány za účely marketingu a propagace Správce.
6. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo), místo
trvalého pobytu, email, telefonní číslo, údaj o zdravotním stavu (důvod žádosti), fotografie subjektu
údajů v případě poskytnutí podpory.
7. Správce tímto uděluje zpracovateli pokyn ke zpracování osobních údajů za účelem vyjádřeným
v této dohodě.
8. Osobní údaje budou zpracovány po dobu deseti let ode dne uzavření této dohody s tím, že po
ukončení jejich poskytování zaniká i tato dohoda. Ukončením této dohody nezanikají povinnosti
zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů.

9. Správce je při plnění této Smlouvy povinen (i) zajistit, že zpracovateli předá pouze ty osobní údaje, k
nimž disponuje patřičným právním titulem, (ii) že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož
i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování, (iii) přijmout vhodná opatření,
aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným
způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil
veškerá sdělení požadovaná souvisejícími právními předpisy (zejména Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), (iv) plnit vůči Správci a subjektům údajů veškeré povinnosti pro něj plynoucí z
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále i jen jako „Nařízení“).
10. Zpracovatel je při plnění této Smlouvy povinen (i) zpracovávat osobní údaje pouze na základě
uděleného pokynu správce, (ii) zajistit mlčenlivost osob oprávněných zpracovávat osobní údaje,
(iii) přijmou opatření dle Článku 32 Nařízení, (iv) dodržovat podmínky pro zapojení dalšího
zpracovatele upravené v Nařízení, (v) pokud je to možné, být správci nápomocen prostřednictvím
vhodných technických a organizačních opatření, jejichž volba je věcí zpracovatele, pro splnění
správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů, (vi) být správci nápomocen při
zajišťování souladu s povinnostmi dle Článků 32 až 36 Nařízení, a to při zohlednění povahy
zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici, (vii) na základě pokynu správce osobní údaje
vymazat, nebo je tomuto vrátit, pokud právní předpisy neukládají zpracovateli uložení osobních
údajů, (viii) poskytnout správci informace potřebné k doložení toho, že zpracovatel splnil své
povinnosti dle této dohody.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání obsažená v této dohodě jsou projevem jejich vážné
vůle. Práva a povinnosti touto dohodou výslovně neupravená si řídí příslušnými, obecně závaznými
právními předpisy.
Správce:

Zpracovatel:

Osoba poskytující zpracovateli
osobní údaje ke zpracování

SERVIS CLIMAX a.s.
IČ: 253 52 628
sídlem Jasenice 1253, 755 01 Vsetín

