Ochrana osobních údajů – obecná informace
Toto prohlášení Vás seznámí se způsobem zpracování a nakládání s osobními údaji subjektů společností
BS-Reality servis spol. s r.o., IČO: 28138821, se sídlem Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice.
Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a
nařízením (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR)) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
BS-Build servis spol. s r.o. je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného
zákona a nařízení.
Shromažďování Vašich osobních údajů:
1/ Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat pro účely vyplývající z obchodního či jiného vztahu
s Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem a v omezené míře pro ochranu majetku společnosti
BS-Build servis spol. s r.o. a zdraví zaměstnanců a jiných návštěvníků areálu správce.
2/ Vaše osobní údaje získáváme převážně přímo od Vás, případně z veřejných databází, sociálních sítí nebo od
personálních agentur.
3/ Vaše údaje zpracováváme systematickým způsobem zahrnující jak listinné, tak elektronické
zpracování, činnosti zpracování jsou řízeny interní dokumentací a podléhají náležité péči v oblasti
bezpečnosti, mj. je přístup k Vašim osobním údajům omezen jen určité skupině k tomu
oprávněných osob (zejm. vedoucí zaměstnanec a personální oddělení).
Údaje, které o Vás shromažďujeme, slouží k těmto účelům zpracování:
a) výkon obchodní a podnikatelské činnosti,
b) ochrana majetku společnosti BS-Build servis spol. s r o. a zdraví zaměstnanců.
Osobní údaje mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, pozici v zaměstnání, kontaktní
e-mail a telefon, informace o vzdělání a školení; v případě záznamu kamerového systému i Vaše podobizna.
Záznam z kamerového systému pořizujeme kvůli objasnění událostí v areálu a to jako tzv. oprávněný zájem
správce (ochrana majetku, života a zdraví).
Vybrané osobní údaje mohou být předány pouze v případě vzniku právní povinnosti státním úřadům a dále
externím školitelům, zdravotním pojišťovnám, obchodním partnerům a poskytovatelům služeb.
Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní údaje jsou přesné, úplné a aktuální.
V Českých Budějovicích, dne 25. 05. 2018

