POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PARTNERY, SPOLUPRACOVNÍKY A
NÁVŠTĚVNÍKY PROSTOR SPOLEČNOSTI TEDOM A.S.
TEDOM a.s. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. nařízením EU 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon“).
Poučení o zpracování osobních údajů (čl. 13 Nařízení)
Správce osobních údajů: TEDOM a.s., se sídlem č.p. 195, 674 01 Výčapy, IČO: 28466021 (také jen „Společnost“),
telefon: +420 953 311 111, email: tedom@tedom.com, webová stránka: www.tedom.com.
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1. Poučení o zpracování osobních údajů pro partnery a spolupracovníky společnosti
TEDOM a.s.
Toto poučení se vztahuje na zpracování osobních údajů osob, jejichž činnost a spolupráce jinak souvisí s činností
Společnosti, zejména obchodních partnerů – fyzických osob a kontaktních osob obchodních partnerů – právnických
i fyzických osob (statutární orgán, zaměstnanci apod.) (dále jen „Partneři“).
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Společnosti nevzniká povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení.
Společnost pověřence pro ochranu osobních údajů nejmenuje.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté jí Partnerem v rámci běžného obchodního styku.
Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:
a) osobní údaje běžné:
i. identifikační a kontaktní údaje Partnera (jméno a příjmení, pozice/funkce, případně označení osoby, kterou
zastupuje, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.)
Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
Osobní účely jsou zpracovány za účelem komunikace v rámci běžné obchodní činnosti Společnosti, zejména při
plnění zakázek Společnosti, a s tím související vedení vnitřní agendy Společnosti (zejména týkající se ochrany práv
Společnosti).
V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména v rámci:
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a) komunikace v rámci běžné obchodní činnosti Společnosti, zejména při plnění zakázek Společnosti (Partner je
smluvní stranou smlouvy se Společností); z důvodu splnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením
smlouvy na žádost Partnera (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení);
b) komunikace v rámci běžné obchodní činnosti Společnosti, zejména při plnění zakázek Společnosti (Partner je
zástupce (zaměstnanec, statutární orgán apod.) smluvní strany smlouvy se Společností);
c) ochrany právních nároků Společnosti (zejména stran doložení splnění povinností Společnosti vůči Partnerovi,
resp. osobě, kterou zastupuje)
d) přímé marketingové činnosti Společnosti – podle okolností zasílání obchodních nabídek a/nebo informačních
materiálů (novinek) Společnosti,
e) z důvodu oprávněného zájmu Společnosti nebo jiných osob ve smyslu a za podmínek čl. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení.
S předchozím souhlasem Partnera (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení) mohou být některé osobní údaje Partnerů, např.
jméno a příjmení, pozice/funkce, případně označení osoby, kterou zastupuje, být využity také pro účely veřejné
prezentace a marketingové činnosti Společnosti nebo jiné zvláštní účely.
Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje Společnost získává od Partnerů v rámci běžné obchodní činnosti Společnosti, zejména
při sjednání a provedení zakázky Společnosti.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pro případy, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě uděleného souhlasu, platí, že poskytnutí souhlasu
je vždy dobrovolné a Partner má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat
písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti nebo na její emailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.
Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Společnosti, bude Společnost zpracovávat osobní údaje pouze v
rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění, resp. uzavření smlouvy s Partnerem
nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.
Zpřístupnění údajů jiným osobám
Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům
činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Společnost, se kterými
bude Společnost spolupracovat.
Se zvláštní předchozím souhlasem Partnera mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně
veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Společnosti.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovány a uloženy u Společnost po dobu, po kterou trvají právní důvody pro zpracování
osobních údajů, pokud z platných právních předpisů neplyne jinak (např. pro účely archivace daňových dokladů
apod.)
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2. Poučení o zpracování osobních údajů pro návštěvníky prostor společnosti TEDOM
a.s.
Toto poučení se vztahuje na zpracování osobních údajů osob zachycených kamerovým systémem se záznamem
provozovaným Společností (může zahrnovat také zaměstnance společnosti) (dále jen „Host“).
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje Hostů v rozsahu obrazového záznamu osoby, tj. v závislosti na kvalitě záznamu
podobu (obličeje) osob a její chování v rámci monitorovaných prostor v areálech Společnosti:
*
*
*
*

Výčapy 195; 674 01 Výčapy
Hrotovická – průmyslová zóna 160; 674 01 Třebíč
Masarykova 1436; 268 01 Hořovice
Belgická 4685/15; 466 05 Jablonec nad Nisou

Monitorované prostory jsou označeny informační tabulkou s textem:
TYTO PROSTORY JSOU MONITOROVÁNY KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.
Správcem zpracování je TEDOM, a.s. IČ 28466021.
Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na www.tedom.com

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
Osobní údaje Hostů jsou zpracovávány za účelem ochrany majetku (zejména před krádeží nebo poškozením) a práv
Společnosti a třetích osob z důvodu oprávněného zájmu Společnosti nebo jiných osob ve smyslu a za podmínek čl.
6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje Společnost získává v rámci provozu kamerových systémů.
Zpřístupnění údajů jiným osobám
Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům
činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Společnost, se kterými
bude Společnost spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se Společností na žádost Hostů
společnost poskytne /zašle.
Doba uložení osobních údajů
Záznamy kamerových systémů dle čl. obsahující osobní údaje se ukládají po dobu 7 dnů ode dne pořízení záznamu.
Pokud je na základě pořízeného záznamu zjištěn a řešen incident, je v nutném rozsahu záznam uložen do konečného
vyřízení incidentu.
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3. Ustanovení společná pro partnery a spolupracovníky a návštěvníky prostor
společnosti TEDOM a.s.
Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již
uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Společnost se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním
těchto jejich práv v co největší míře vstříc.
Právo na přístup k osobním údajům dle § 28 Zákona: Společnost na žádost subjektu údajů sdělí, zda zpracovává
osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Jestliže takové údaje Společnost zpracovává, předá je subjektu údajů a sdělí
mu informace dle § 28 odst. 1 Zákona). Společnost postupuje bez zbytečného odkladu.
Ochrana práv dle § 49 Zákona: Každý subjekt údajů, který má za to, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo s touto
hlavou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy, doplněním
nebo výmazem osobních údajů.
Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:
Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává jeho
osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených
Nařízením) požádat Společnost o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o
výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení
zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Společnosti.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u
Společnosti námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů
Společnosti nebo jiných osob (dle Nařízení).
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní
údaje od Společnosti a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se
domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty
údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás,
prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.
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