
Zásady ochrany osobních údaj  Casting Ostrava

Pokud jste návšt vníkem našich stránek, odb ratelem novinek i potenciálním zákazníkem,
poskytujete nám své osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpe nost
odpovídáme. Potvrzujeme, že vaše údaje chráníme a pod izujeme se požadavk m Na ízení o
ochran  osobních údaj  (GDPR).

Správcem osobních údaj  je spole nost Lucie Pohlová (I : 08133972), která provozuje tyto
webové stránky a p íp. další webové stránky s tím spojené. Spravuje a ur uje, jak dlouho budou
osobní údaje zpracovávány, a za jakým ú elem. Vybírá také další zpracovatele, které ke
zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a pro ?
Vaše osobní údaje zpracováváme p edevším proto, abychom vám mohli poskytovat co
nejkvalitn jší obsah a poskytnout nejvhodn jší nabídku pojišt ní pro vás na základ  dat a
informací od vás zaslaných skrze tyto webové stránky nebo email info@1castingostrava.cz .
Jednotlivé d vody zpracování:

Zpracování osobních údaj  bez nutnosti zvláštního souhlasu
Do této ásti pat í zpracování, které souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb
(uzav ením a pln ním smlouvy). To zahrnuje p edevším nabízení možnosti sjednat, zm nit
nebo ukon it finan ní službu, provád ní p ípravných a analytických prací, poskytování
doporu ení nebo pomoc p i správ  finan ní služby a uplat ování práv s ní souvisejících,

etn  šet ení škodních událostí. Na základ  toho zpracováváme vaše osobní údaje a v p ípad ,
že je to nutné i údaje dalších ú astník  smluvního vztahu nebo jinak dot ených osob (nap .
pojišt ných nebo poškozených osob).

i šet ení škodních událostí m žeme zpracovávat i údaje zvláštní kategorie a údaje týkající se
trestních ízení a rozhodnutí v trestních v cech (v tomto p ípad  je základem pro zpracování
ur ení a obhajoba nárok  souvisejících s pojišt ním). Bez zpracování t chto údaj  vám
nem žeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto p ípad  nevyžaduje ke
zpracování údaj  váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám pot ebné údaje nesd lili, nem žeme s
vámi smlouvu v bec uzav ít.

edávání osobních údaj  t etím osobám
Vaše údaje zpracovává správce Lucie Pohlová, s využitím dalších zpracovatel , spole nosti
Wedos, jejichž zpracování spo ívá v uchovávání údaj  na zabezpe ených serverech a
cloudových serverech.
Abychom mohli m it, jak se vám na našich webových stránkách líbí, kde trávíte nejvíce asu
a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro ur ité zpracovatelské operace. Jsou to
následující:
Google – Google Analytics pomocí m ícího kódu

Jak nás m žete kontaktovat?
 už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, m žete nás kontaktovat ne e-mailové

adrese: info@1castingostrava.cz

edávání vašich dat mimo Evropskou Unii
Vaše data zpracováváme výhradn  v Evropské unii nebo v zemích, které zajiš ují odpovídající
úrove  ochrany na základ  rozhodnutí Evropské komise.



Zabezpe ení a ochrana osobních údaj
Vaše data jsou u nás v bezpe í. P ijali jsme technická opat ení, která zajiš ují zabezpe ení
osobních údaj  šifrováním p enosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpe ili vaše osobní
údaje v souladu s l. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údaj
V souvislosti s ochranou osobních údaj  máte adu práv. Pokud budete chtít n kterého z t chto
práv využít, prosím, kontaktujte nás prost ednictvím e-mailu: info@1castingostrava.cz  . Vaše
základní práva jsou následující: Právo na informace.

1.Právo na p ístup.
2. Právo na opravu.
3. Právo na výmaz. Být zapomenut.
4. Portabilita.
5. Právo vznést námitku.
6. Právo na odvolání souhlasu.
7. Právo na omezení.
8. Automatizované individuální rozhodování.
9. Právo obrátit se na dohled, soud.

Vaše právo na informace
Díky právu na p ístup nás m žete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dn  doložíme, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme a pro . Pokud se u vás n co zm ní nebo shledáte své osobní údaje
neaktuální nebo neúplné, máte právo na dopln ní a zm nu osobních údaj .
1. Právo na omezení zpracování m žete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše

nep esné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonn , ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit m žete rozsah
osobních údaj  nebo ú el  zpracování.

2. Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být
zapomenut). V takovém p ípad  vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i
ze systému všech díl ích zpracovatel  a záloh. Na zajišt ní práva na výmaz pot ebujeme
60 dní.

V n kterých p ípadech jsme vázáni zákonnou povinností, a nap . musíme evidovat vystavené
da ové doklady po lh tu stanovenou zákonem. V tomto p ípad  tedy smažeme všechny takové
osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokon ení výmazu vás budeme
informovat na e-mail.

Stížnost u Ú adu na ochranu osobních údaj
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Ú ad pro ochranu osobních údaj . Budeme moc rádi, pokud nejprve
budete o tomto podez ení informovat nás, abychom s tím mohli n co ud lat a p ípadné
pochybení napravit.

Ml enlivost
Jsme povinni zachovávat ml enlivost o osobních údajích a o bezpe nostních opat eních, jejichž
zve ejn ní by ohrozilo zabezpe ení vašich osobních údaj . Tato ml enlivost p itom trvá i po
skon ení závazkových vztah  s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné t etí
stran  nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údaj  nabývají ú innosti 1. 1. 2019
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