Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Společnost GORDIC spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 (dále jen:
společnost GORDIC) přijala v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/279 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR) toto prohlášení.
Všeobecná ustanovení

I.

Společnost GORDIC zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu,
oprávněného zájmu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, přesně specifikované a
legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci
subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Veškeré činnosti spojené se zpracováním osobních údajů a jejich ochranou společnost GORDIC řádně
dokumentuje, zejména vede záznamy o činnostech zpracování a další doklady o zpracování osobních
údajů pro naplnění zásady odpovědnosti dle GDPR. V případě jakýchkoliv dotazů v oblasti ochrany
osobních údajů se mohou subjekty údajů obrátit na GORDIC prostřednictvím kontaktních údajů
uvedených na konci tohoto prohlášení.
II.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost GORDIC zpracovává různé druhy osobních údajů. Mezi zpracovanými osobními údaji se
může nacházet: jméno, příjmení, telefon, email, titul, IČO, DIČ či další osobní údaje.
III.

Účel zpracování osobních údajů

Společnost GORDIC poskytuje zákazníkům široké množství produktů, ve kterých může docházet ke
zpracování osobních údajů. Zároveň společnost GORDIC provozuje několik produktových webů, na
kterých se nacházejí webové formuláře, v nichž se zpracovávají osobní údaje. Pro zpřesnění vymezení
účelu zpracování osobních údajů společností GORDIC slouží následující přehled.
1. Osobní údaje zpracovány pomocí produktů společnosti GORDIC
V tomto případě není společnost GORDIC ani v roli správce ani v roli zpracovatele
osobních údajů. GORDIC vyvíjí různé počítačové systémy. Tyto systémy se z hlediska
uživatelského přístupu a zabezpečení dělí na desktopové aplikace a webové aplikace.
V případě desktopových aplikací se veškerá zpracovaná data, včetně osobních údajů,
ukládají přímo na zařízení vlastněné organizací, která si daný systém zakoupila.
Tato organizace pak nese plnou odpovědnost za proces zpracování a ochrany osobních
údajů.
V případě webových aplikací a prezentacích společnosti GORDIC panuje odlišná situace.
Webové aplikace společnosti GORDIC jsou hostovány na cloudové platformě Microsoft
Azure. Jejich ochranu dat tak zajišťuje společnost Microsoft.

2. Osobní údaje zpracovány pomocí webů a webových formulářů
Společnost GORDIC provozuje několik webů, na nichž se nacházejí webové formuláře,
do kterých se zaznamenávají osobní údaje za účelem zřízení přístupového účtu či
zodpovězení dotazu subjektů údajů (dále jen: SÚ). Tyto osobní údaje zpracovává
společnost GORDIC na základě souhlasu, který uděluje subjekt údajů vždy před
odesláním formuláře. Subjekt potvrzuje, že se seznámil s “Prohlášením o zásadách
zpracování osobních údajů”, a že si je vědom, že veškeré uvedené osobní údaje může
společnost GORDIC využít pro své marketingové a obchodní aktivity. V tomto případě je
společnost GORDIC správcem osobních údajů. Zároveň se na webech společnosti
GORDIC nacházejí HTTP/S cookies. Uživatel ovšem disponuje možností cookies
odmítnout a prohlížet si webový obsah bez toho, aniž by se o něm zaznamenávala
jakákoliv data.

IV.

Příjemci osobních údajů

Pro zefektivnění vývojové, obchodní a marketingové činnosti využívá společnost GORDIC sdílení
některých osobních údajů s dalšími stranami. Údaje poskytnuté třetím stranám nevedou k jejich
využití pro jiný než výše zmíněný účel.
Společnost GORDIC sdílí osobní údaje s těmito stranami:
1. Provozovatelé a administrátoři cloudových úložišť
Jedná se zejména o zaměstnance společnosti Microsoft, kteří mohou přistupovat v rámci
administrace a provozu k datům uložených v cloudu. Zaměstnanci společnosti Microsoft
jsou vázáni mlčenlivostí a interními právními předpisy společnosti.

2. Veřejná správa a orgány státní moci
V případě zákonného důvodu je GORDIC povinen sdílet zpracovávané osobní údaje s
institucemi veřejné správy a orgány státní moci.

Práva subjektů údajů a jejich plnění

V.

Nařízení GDPR garantuje subjektů údajů následující práva, která je společnosti GORDIC povinna
plnit:
•
•
•

Právo na přístup
Právo na opravu
Právo na výmaz

•
•
•

Právo na omezení zpracování
Právo na přenositelnost
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo podat stížnost

Pro plnění těchto práv se může subjekt údajů obrátit společnost GORDIC na adrese Erbenova 2108/4,
586 01 Jihlava, mailem na adrese gordic@gordic.cz nebo telefonicky na čísle +420 567 309 136.

