Zásady ochrany osobních údajů
Provozovatel datové sítě LINECOM Jan Kričfaluši podnikající pod názvem Jan Kričfaluši – LINECOM,
IČ: 68459645 (dále jako „Honzík“) zpracovává vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů
Honzík bude vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivací
internetových služeb, tj. při vytvoření přístupových údajů do zákaznickému systému nazvaného LOG.
Honzík bude zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu připojení, adresu fakturační, IP adresu, e‐mail,
telefonní číslo a v oprávněných případech ještě rodné číslo, nebo číslo OP.

Účel zpracování vašich osobních údajů
Honzík bude vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu za účelem poskytování
telekomunikačních služeb a s tím souvisejícím zasíláním informací, dokumentace a vyúčtování.

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování jsou smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb a skutečnost, že
vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu těchto smluv. Osobní údaje jsou zpracovávány v
souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány
Honzík bude vaše osobní údaje zpracovávat po celou dobu platnosti smluv o poskytování
telekomunikačních služeb s ním uzavřených. Poté pouze po nezbytně nutnou dobu kterou mu ukládá
zákon. (např. telekomunikační zákon, zákon o účetnictví, občanský zákoník apod.)

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům
K vašim osobním údajům bude mít plný přístup pouze Honzík a v omezené míře jeho zaměstnanci a
společníci. Ti budou mít přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném
rozsahu, pro plnění svých úkolů, které vykonávají pro Honzíka.

Pověřence pro ochranu osobních údajů
Honzík si v souladu s obecným nařízením GDPR jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
(dále jako “DPO“) firmu ISP Consulting s.r.o. která bude průběžně sledovat nakládání s osobními
údaji. Honzíkovo DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu jan.stejskal@ispconsulting.cz.

Právo na informace
Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás Honzík uchovává. Informace je nutné
požadovat u zvoleného DPO.

Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů Honzíkem. Námitku je nutné podat
u zvoleného DPO.

Právo být zapomenut
Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o vás Honzík zpracovává. Požadavek je nutné
podat u zvoleného DPO. Vymazat lze pouze ty osobní údaje které není nutné nearchivovat ze zákona.

Dozorový úřad
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění
povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně na základě oprávněného zájmu na uzavření smlouvy
o poskytování telekomunikačních služeb. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, znemožníte
tím uzavření smlouvy a tím i dodávku telekomunikačních služeb.

