Poučení o zpracování osobních údajů zákazníka
Já, níže podepsaný/á:
Jméno a příjmení: ................................................
beru jako osoba jednající za osobu (člen statutárního orgánu, prokurista, zaměstnanec, zmocněnec na základě plné
moci apod.), která je zákazníkem společnosti Hradecké Plynárny s.r.o., IČ: 04778669, se sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové (dále jen „Společnost“), nebo mezi nimi je vedeno jednání o uzavření smlouvy
(třebaže jen v zastoupení jiné osoby), nebo mezi nimi existuje jiný vztah (dále jen „Zákazník“), na vědomí následující
poučení ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává.
Společnost zpracovává mé osobní údaje, které mne identifikují (titul, jméno a příjmení, bydliště, datum narození, podpis)
a dále kontaktní údaje včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Společnost dále uchovává komunikaci mezi mnou a
Společností, a rovněž vede v evidenci údaje o mých předešlých stycích se Společností.
Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, dále plnění smluvních povinností mezi Zákazníkem a Společností a konečně jde o oprávněný zájem
Společnosti při správě vlastního majetku, to vše z důvodu, kdy vůči Společnosti jednám za Zákazníka, případně jinak
zprostředkovávám komunikaci a smluvní vztahy.
Osobní údaje jsem Společnosti předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal pouze aktuální údaje. V případě,
že při příštím obchodním styku se Společností dojde k jejich změně, změněné osobní údaje Společnosti nahlásím.
Chápu, že Společnost bude mít mé osobní údaje po dobu smluvního vztahu mezi ní a Zákazníkem a vždy dále po dobu,
kterou jí jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje (resp. listiny, na kterých jsou uvedeny) uchovávat. Dojde-li k
situaci, že již nebudu osobou jednající za Zákazníka, Společnost mé údaje přestane zpracovávat a nahradí je informací
o nové osobě za Zákazníka jednající, to však nebude možné na již vyhotovených listinách.
Beru na vědomí, že mohu kdykoliv vůči Společnosti vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů získaných pro
oprávněné zájmy Společnosti. Společnost ale může tyto údaje zpracovávat, pokud prokáže, že je potřebuje pro výkon a
ochranu svých práv. Oprávněným zájmem Společnosti je i zasílání obchodních nabídek zboží a služeb svým zákazníkům
(tedy i prostřednictvím osob za zákazníky jednajících).
Beru na vědomí, že Společnost vykonává funkci správce mých osobních údajů a z tohoto důvodu se na Společnost
mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv žádat
přístup k osobním údajům.
Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části mých osobních údajů, nebo také omezení jejich zpracování, mohu žádat o jejich opravu a mohu žádat, aby mi, nebo jinému byly předány ve strojově čitelné
podobě.
V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se
sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem na odškodnění na
soud.
Toto poučení mi bylo v jednom vyhotovení předáno při jeho podpisu. Podrobnější informace naleznu na internetových
stránkách Společnosti: www.hradeckeplynarny.cz/dokumenty
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