Prohlášení o zpracování a ochraně,osobních údajů
Gepex s,r.o., sídlo Kuřimská |926l21a,Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 269 31 l50 zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 46277 (ďá|e jen ,,Gepex") tímto informuje o zpracování osobních údajů.V
případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajůnebo v případě uplatnění práv
subjektů údajůnás můžetekontaktovat na tel. čísle+ 420 604254726 nebo na e-mailové adrese info@gepex.cz.

-

Subjekty osobních údajů.Subjekty osobních údajůjsou fyzické osoby
obchodní partneři Gepex, zákaaníci a
potenciální zákaznici a zaměstnanci Gepex. Hlavním předmětem činnosti Gepex je výroba, obchod a služby se
zaměřením zejménana právnické osoby a OSVČ. Pouze výjimečně jsou tak zékazníkyGepex nepodnikajíci fyzické
osoby.

Kategorie údajů. Zpracovávány jsou základni identifikační a kontaktní údaje jako je jméno, příjmeni, titul, bydliště,
identifikační číslo,telefonní číslo,kontaktní poštovnía elektronická adresa, údaje nutné pro splnění konkrétní
obchodní smlouvy a u zaměstnanců údaje nutné pro ryracování mzdové a personální agendy. Zpracovávané údaje
nepředstavují vysoké riziko pro právaa svobody §zických osob. U žádné osoby nejsou evidovány íďaje ze zvlášúrí
kategorie osobních údajů(Szické, Sziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské
identity).

Získávání údajů.Údalejsou získávány přímo odjejich subjektů, ktenimjsou podány informace o účeluzpracování.
Dále jsou údaje získávány_ z veřejných rejsříků a registrů. Osobní údaje jsou uchovávány v informačním systému

PoHoDA.

Učel zpracování, Zpracování'osobních údajůGepex provádí na základě zákonné a smluvní povinnosti

a

oprávněného zájmls, plnění povinností z uzaťených obchodních smluv, za íčelemposuzování zájmu zákazrtktt o

nabízeném zboži a službách, informování o nových produktech a jejich nabízeni prosťednictvím e-mailu či
telefonicky. Nabízení zboži a služeb můžebýt subjekty kdykoli odmítnuto. Osobní údaje zaměstnanců jsou
zpracováv ény za účelemzpracov áni mezd.

Osobní údaje nejsou shromažďovány za jíným účelem,jako např. nabizeni obchodů a služeb, šířeníobchodních
sdělení, provádění marketingových a jiných průzkumů, které nesouvisí s prodávaným zbožíma poskytovanými
službami, prodej údajůčijejich pronájem apod.

Internetové

stránky. Prohlíženíweborných

stranek Gepex

je

anonymní. V průbě'hu prohlíženínejsou

shromažďovány žáďné osobní údaje.

Ochrana osobních údajů.Gepex přijal odpovídajícítechnická, organizačnía bezpečnostníopaťeník zajištění
maximální možnéochrany zpracovávaných osobních údajůpřed poškozením, aničením,ztrátou, změnou,
'zpřístupněním,
poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jinými nepřípustnými
neoprávněným přístupem,
způsoby zpracováni. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních či
smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po
skončeníjejich pracovního nebo smluvního vztahu.

Předávání údajů.Osobní údaje subjektu jsou jiným osobám předávány pouze kprovedení někteqých specifických
činností(správa informačníhosystému, zpracováni mzdové agendy), a to vždy na zák|aďé smluvního závazku
příjemců k zajištění bezpečnosti a ochrany předávaných údajů.Dále mohou b;ýt osobní údaje předávány orgánům
státní správy a uřadům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
Práva subjektů údajů.Subjekty osobních údajůjsou oprávněny požadovat informace o zpracovávání jejich osobních
údajů,především o účeluzpracovéní,ziskávání údajů,jejich používáni, přeďávání; způsobu uložení a zajišténi,
archivaci apod. Mezi práva subjektů osobních údajůpaří právo na přístup ke svým údajům, právo najejich opraw
nebo doplnění, právo požadovat po nás výmaz osobních údajů,pokud již neexistuje důvod pro jejich zpracování,
právo na přenositelnost osobních údajů.

Toto Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajůse v.wěšuie na internetových stránkábh. Prohlášení bude

V Brně

dne 25, května 2018 .l'

Andrea koláčková

jednatel
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