Pravidla komunikace a ochrany osobních údajů EPRIN spol. s r.o.
I. Úvodní ustanovení
1.1 Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27.4.2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).
1.2 V souvislosti s tímto nařízením společnost EPRIN spol. s r.o. jako správce osobních údajů (dále jen
„Správce“) vydává tyto „Pravidla komunikace a ochrany osobních údajů EPRIN spol. s r.o.“ (dále jen
„Pravidla“)
1.3 Subjektem údajů jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje Správce při své činnosti zpracovává (dále
jen „Subjekt údajů“). Subjekty údajů mají práva garantovaná Nařízením a práva blíže specifikovaná
v interní směrnici Správce „Ochrana osobních údajů v rámci činnosti EPRIN spol. s r.o.“ (dále jen
„Směrnice“). (odkaz na soubor)
II. Práva a povinnosti komunikujících osob
2.1 Osobní údaje poskytnuté v rámci ústní, telefonické, písemné, elektronické či obdobné komunikace
•

•

Správcem, zpracovatelem osobních údajů, zaměstnancem Správce či osobou vykonávající pro
Správce práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jakékoli třetí osobě
nebo
Správci, zaměstnanci Správce či osobě vykonávající pro Správce práci na základě dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr jakoukoli třetí osobou

podléhají níže uvedeným podmínkám zpracování osobních údajů:
a) Spolu komunikující osoby si vzájemně udělují souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu,
v kterém si osobní údaje dobrovolně poskytly v rámci komunikace a obchodních jednání (dále jen
„Osobní údaje“). Souhlas se uděluje za účelem naplnění smyslu vedené komunikace, a to na dobu
nezbytně nutnou pro splnění účelu komunikace a dále na dobu pěti let po skončení komunikace.
b) Jakmile uplyne doba, po kterou byly Osobní údaje legitimně zpracovávány, nebo na základě žádosti
jedné ze stran komunikace, je dotčená strana komunikace povinna bezodkladně provést likvidaci
Osobních údajů. To neplatí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků stran či z důvodu
ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.
c) Komunikující osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, a to i po ukončení
komunikace, a řádně plnit povinnosti a zásady ochrany osobních údajů dle Nařízení a dle interní
směrnice Správce „Ochrana osobních údajů v rámci činnosti EPRIN spol. s r.o.“.
d) Komunikující osoby si navzájem odpovídají za škodu způsobenou druhé straně vznikem povinnosti
hradit v souvislosti se zpracováním Osobních údajů na základě těchto Pravidel jakoukoli náhradu škody
nebo nemajetkovou újmu v penězích Subjektu údajů či pokutu Úřadu na ochranu osobních údajů v
důsledku porušení povinností uložených dané straně Pravidly, Nařízením, Směrnicí, právním
předpisem nebo uzavřenou smlouvou.

