INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost NET4GAS, s.r.o., sídlo společnosti: Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, Nusle, PSČ 140 21, IČO:
27260364, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 108316
(dále jen „Společnost “), informuje tazatele, jakožto subjekt údajů (dále jen „tazatel“) v souladu s čl. 13 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
„GDPR“) o zpracování jeho osobních údajů pro účely funkce Ombudsmana.

1. Účel a způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou získány přímo od tazatele výlučně tehdy, pokud tazatel se svobodně rozhodne údaje
poskytnout, a to v okamžiku odeslání stížnosti, podnětu či dotazu (dále jen „podnět“) do sféry Ombudsmana.
Ombudsman zpracuje podnět a předá ho Společnosti za účelem dalšího šetření. Společnost a Ombudsman
vystupují při zpracování osobních údajů pro účely funkce Ombudsmana jako samostatní správci. Je na
tazateli, zda vydá souhlas s předáním údajů společnosti NET4GAS.
Účelem zpracování osobních údajů pro účely funkce Ombudsmana je sledování oprávněných zájmů
Společnosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v souvislosti s plněním Kodexu chování a pravidel
prevence podvodného jednání.

2. Rozsah osobních údajů
Společnost a Ombudsman zpracovávají osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému
účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah, ve kterém jsou osobní údaje zpracovávány, závisí na informacích,
které poskytne tazatel o sobě či třetích osobách. Je zcela na svobodné vůli tazatele, které osobní údaje
poskytne. Rozsah osobních údajů však nepřekročí (i) jméno a příjmení, emailovou, případně jiné, kontaktní
údaje vztahující se k tazateli a třetím osobám majícím vztah k podnětu a (ii) popis relevantního jednání pro
vyřízení podnětu.

3. Doba zpracování osobních údajů
Společnost a Ombudsman zpracovávají osobní údaje, dokud trvá oprávněný zájem Společnosti na uchování
těchto osobních údajů, a to i po vyřízení podnětu. Ombudsman zpracovává tyto osobní údaje v souladu se
zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a stavovskými pravidly České advokátní
komory.

4. Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů tazatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
dle čl. 22 GDPR.

5. Práva subjektu údajů
Tazatel má vůči Společnosti a Ombudsmanovi (jednajícími v postavení správců) následující práva:
-

-

-

právo na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní
údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány a v jakém rozsahu dle čl. 15 nařízení
GDPR);
právo na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné
osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16
nařízení GDPR);
právo na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní
údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
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-

-

-

právo na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování,
v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
právo vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e)
nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení
GDPR);
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování
(subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

6. Kontaktní údaje
V souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR můžete směřovat veškeré dotazy, podněty či jiná podání týkající se
zpracování osobních údajů na:
-

Koordinátora ochrany osobních údajů za Společnost na emailovou adresu osobni.udaje@net4gas.cz
Pověřence pro ochranu osobních údajů za Ombudsmana: Ivo Janda, ijanda@whitecase.com
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