E.M.A. Europe s. r. o.
IČ 27398307
se sídlem Praha 1, Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110678

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
poskytování služeb v rámci portálu placenevolani.cz
DODAVATELŮ
1. Úvod
1.

Tato informace je určena všem osobám, které s E.M.A. Europe s. r. o. (dále jen „správce“) vstupují
do smluvního vztahu jakožto dodavatelé služeb (zejména operátoři audiotextových služeb, dále jen
„partneři“). Tato informace se nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců správce,
nebo na zpracování osobních údajů uživatelů internetových portálů a audiotextových služeb
poskytovaných správcem.

2.

Správce zpracovává o partnerech ty informace, které mu sami poskytnou v rámci uzavření příslušné
smlouvy o spolupráci nebo v rámci jejího plnění v rozsahu, který je k plnění smlouvy nezbytný.

3.

Správce jakožto správce osobních údajů poskytuje partnerům jakožto subjektům osobních údajů
ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv.
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) následující informace o
zpracování osobních údajů:

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Osoba odpovědná za ochranu
osobních údajů:
Účel zpracování osobních údajů

Právní základ zpracování

E.M.A. Europe s. r. o.
IČ 27398307
se sídlem Praha 1, Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 110678
Věra Schneider
Účelem zpracování je evidence osobních údajů partnerů za účelem
1) uzavření smlouvy s partnerem (smlouvy o spolupráci)
2) plnění příslušné smlouvy uzavřené s partnerem, a za tímto účelem
vedení partnera v příslušné evidenci, zúčtování daňových dokladů
a vyřizování nároků třetích osob z titulu odpovědnosti za škodu
nebo za vadné plnění archivace smluvních dokumentů a účetních
dokladů v rozsahu stanoveném právními předpisy
• čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů
• čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
• čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje (konkrétně pro
splnění povinností dle zák. č. zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví).

Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1
písm. f) Nařízení

Příjemci nebo kategorie příjemců
osobních údajů

Předání osobních údajů do zemí mimo
EU
Doba uložení osobních údajů

Práva partnera

Informace o právech, která se na
partnera nevztahují

Informace o způsobu uplatnění práv
partnerem

• čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů správce
Oprávněný zájem správce spočívá v potřebě uchovat dokumentaci
vztahující se k plnění smlouvy oběma jejími stranami i po ukončení
smlouvy, pro účely případného uplatnění nároků nebo obrany před
uplatněním nároků vyplývajících ze smlouvy, po dobu běhu promlčecí
lhůty dle občanskoprávních předpisů.
Partner bere na vědomí, že v rámci plnění smlouvy o spolupráci jsou
jeho osobní údaje předávány zákazníkům správce (uživatelům
audiotextových služeb) za účelem identifikace partnera jakožto
komunikujícího operátora.
Osobní údaje partnerů mohou být předány jiným zaměstnancům
správce, kteří vykonávají činnosti související s plněním smlouvy
s partnerem, nebo externím dodavatelům partnera nacházejícím se
v postavení zpracovatele osobních údajů (zejména externí
poskytovatelé IT infrastruktury, účetních nebo právních služeb).
Správce nepředává osobní údaje partnerů do žádných zemí mimo EU,
a to ani v rámci využívání jakýchkoli datových úložišť a cloudových
služeb
Osobní údaje partnerů získané před uzavřením smlouvy za účelem
jejího uzavření (zejména v rámci registračního formuláře) zpracovává
správce nejdéle po dobu 30 dní po jejich přijetí od partnera, není-li
v této lhůtě s partnerem uzavřena smlouva o spolupráci.
Osobní údaje partnerů uchovává správce v celém rozsahu, v jakém mu
byly partnerem předány, po dobu trvání smluvního vztahu
s partnerem. Po ukončení smluvního vztahu uchovává správce údaje
v rozsahu a pod dobu, stanovené příslušnými právními předpisy (zákon
č. 563/1991 Sb. o účetnictví).
V rámci výkonu oprávněného zájmu uchovává správce osobní údaje
partnera v rozsahu dokladů o plnění smlouvy po dobu běhu
promlčecích lhůt dle příslušných občanskoprávních předpisů.
Dokumenty, obsahující osobní údaje partnera, které již správce
nepotřebuje k výše uvedenému účelu uchování, po uplynutí doby
uchování skartuje a elektronickou dokumentaci vymaže ze všech
systémů.
Partner má právo u správce jakožto u správce osobních údajů uplatnit
následující práva:
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo na vysvětlení a opravu osobních údajů;
- právo na výmaz osobních údajů;
- právo na omezení zpracování
- právo na podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů
- právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně
profilování
S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů partnera ze
strany správce nejsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních
údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování není prováděno
automatizovaně), nemá partner možnost toto právo uplatňovat.
Správce zpracovává údaje partnera na základě jiných právních základů,
než je souhlas partnera se zpracováním osobních údajů. Z tohoto
důvodu nemůže partner uplatňovat právo na odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů.
Práva dle tohoto dokumentu může partner uplatnit následujícími
způsoby:
- osobně v sídle Praha 1, Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 110 00, na
základě předložení platného občanského průkazu;

-

Dobrovolné / povinné poskytnutí
osobních údajů

Automatizované rozhodování

písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem partnera
doručenou na adresu sídla správce;
- elektronicky prostřednictvím datové schránky partnera;
- e-mailem s elektronickým podpisem založeném na platném
kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou
uznávanou v ČR.
Uzavření smluvního vztahu se správcem za účelem dodavatelských
služeb je pro partnera dobrovolné, když mu je nenařizuje žádný právní
předpis. Hodlá-li nicméně partner do smluvního vztahu se správcem
vstoupit nebo je-li tento smluvní vztah sjednán, je poskytnutí osobních
údajů partnera v rozsahu požadovaném správcem nezbytné k tomu,
aby mohla s partnerem být uzavřena příslušná smlouva, a aby byl
správce schopen plnit závazky z daného smluvního vztahu. Bez
poskytnutí osobních údajů partnera nemůže správce s partnerem
daný smluvní vztah sjednat.
Správce na základě osobních údajů přijatých od partnera neprovádí
žádné činnosti, v rámci nichž by docházelo k automatizovanému
rozhodování nebo k profilování partnera ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4,
které by pro partnera mělo právní účinky nebo které by se jej jakkoli
významně dotýkalo.

