OBJEDNÁVKA
Dodavatel:
Renata Poloková
Horní 23, 737 01 Český Těšín
IČ: 72986310
DIČ: CZ6754120219
Předmět objednávky:

Odběratel:
Název/Jméno:
Adresa:
IČ:
DIČ:

Termín dodání:
Cena:*
V

dne

Podpis zákazníka/razítko:

*cena je pouze orientační a bude upřesněna po dohotovení zakázky na základě počtu normostran výsledného textu

Informace o ochraně osobních údajů podle 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen„GDPR“):
1.

Správce osobních údajů podle GDPR:
Renata Poloková, se sídlem Horní 23, 737 01 Český Těšín (dále jen Správce)

2.

Kontaktní údaje Správce:
adresa živnosti: Horní 23, 737 01 Český Těšín
korespondenční adresa: Zborovská 15, 702 00 Ostrava
e-mailová adresa: renata.polokova@nemecky.info

3.

Zákonné důvody zpracování:
Správce zpracovává osobní údaje dle čl. 6 odst. 1 písmeno b GDPR (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů).
Při vyhotovování ověřených překladů zpracovává Správce osobní údaje na základě zákona č. 36/1967 v platném znění,
který nařizuje "zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké
(tlumočnické) činnosti, a to i po jejím skončení" (§ 10a).

4.

Účel zpracování:
Vyřízení objednávky zákazníka

5.

Doba, po kterou budou údaje zpracovávány, resp. uchovávány Správcem:
Správce uchovává osobní údaje po dobu nutnou k vyřízení objednávky a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního
vztahu. Dokumenty, obsahující osobní údaje, mohou být z důvodu vědeckého zpracování ponechány delší dobu za
předpokladu, že veškeré osobní údaje budou anonymizovány.

6.

Práva subjektu údajů:
Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo
požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních
údajů, které se ho týkají.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa:
ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mailová adresa:posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n

PODPISEM TÉTO OBJEDNÁVKY VYJADŘUJE ZÁKAZNÍK SOUČASNĚ SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCEM/DODAVATELEM

