KOVONA A.S.
Informace týkající se ochrany osobních údajů společnosti KOVONA a.s.
Společnost KOVONA a.s., se sídlem Švermova 782, Lysá nad Labem provádí veškeré nakládání s osobními údaji v souladu s platnou
legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady:
Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho
právního titulu.
Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout
Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Spadá sem také naše
povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
Zásadu účelového omezení, která nám umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich
zpracování.
Zásada přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich
osobních údajů.
Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který
jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme,
tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné s Vaší osobou.
Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před
neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů pro ochranu Vašich osobních údajů přijímáme četná
technická i organizační opatření. Současně dbáme na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze vybraní zaměstnanci.

Účel zpracování osobních údajů
Níže uvádíme legislativou vymezené tituly, na základě kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat.
Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před
uzavřením smlouvy (například objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy), a to v rozsahu, v jakém je potřeba smlouvu anebo
navazující podklady, včetně v nich uvedených osobních údajů zpracovat, evidovat a uchovávat.
Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako
správce.
Oprávněný zájem – zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy
před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.

Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů
Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo
na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo žádat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenos osobních údajů, právo
podat stížnost, pro případy, kdy byste přeci jen nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů

25. 5. 2018, v Lysé nad Labem
Společnost KOVONA a.s.

