GDPR
Ochrana osobních dat a jejich zásady

25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení na ochranu osobních údajů,
neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Toto nařízení se vztahuje na
každou společnost a instituce, které působí na evropském trhu a shromažďuje nebo
zpracovává osobní údaje.
Z tohoto důvodu Vás informujeme, že v Mave, spol.s r.o. zpracováváme a evidujeme
tyto údaje a to v max. rozsahu o :

Zaměstnanci :
osobní údaje – jméno, příjmení, RĆ, číslo OP, ŘP, zdravotní pojišťovnu, bydliště,
popř. i stejné údaje o dětech, př. partnerovi, č. telefonu a email, případně další údaje
požadované zákonem.

Zákazníci a obchodní partneři:
Název firmy, adresa společnosti, popř. poboček, jejich doručovací adresy a
všeobecné emailové adresy a telefony, číslo bankovního účtu, popř. další kontakty –
skype, www, facebook, twitter apod.
Dále jména kontaktní/ích osob, pozice, jejich telefonní čísla a emailové adresy,
seznam obchodních příležitostí a osob.
Zákazník ( jak fyzická, tak i právnická osoba ) si je vědom, že jeho údaje jsou
potřebné pro daný obchodní případ – smlouva, realizace obch.případu a jeho plnění.

Mave, spol.s r.o Liptál prohlašuje, že chrání tyto výše uvedené údaje v souladu
s platnou legislativou na základě přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, účinného od 25.5. 2018 (GDPR), v
souvislosti s dřívější právní ochranou v rámci zákonů č. 101/2000, č.480/2004 a č.
127/2005. Zaměstnanec, zákazník a obch. partneři mají právo na informaci, jak jsou
jejich data zpracována, uložena, nebo nakládána. Mají i právo data upravovat, nebo
požádat o jejich výmaz.
Pro správu dat je zřízena ve společnosti Mave odpovědná osoba. K osobním údajům
mají přístup jen pověřené osoby.
Pokud byste si přáli vymazání z naší databáze, případně projevíte zájem o
nezasílání obch. informací a sdělení kontaktujte nás zde : liptal@mave.cz
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