Zásady při zpracování osobních údajů
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy a předpisy České komory architektů.
Činíme veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vystupujeme v roli
správce i zpracovatele osobních údajů.

Důvody a doba pro shromažďování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme z důvodů nezbytných pro plnění smluvního vztahu se smluvním partnerem (klient ,
dodavatel a subdodavatel z řad fyzických osob; případně kontaktní osoba smluvního partnera) nebo pro provedení
opatření před uzavřením smlouvy na žádost budoucího smluvního partnera, z důvodu nezbytnosti pro splnění
právních povinností vyplývajících z jiných právních předpisů, které se na nás vztahují, popř. pro účely našich
oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany.
V rámci plnění smlouvy tyto údaje s Vaším souhlasem poskytujeme třetím osobám, o čemž budete informováni,
nejčastěji subdodavatelům, vázaným mlčenlivostí.
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnými právními předpisy, pokud v konkrétním
případě nebude uvedeno jinak.
V případě, že bychom chtěli využívat osobní údaje pro jiné než výše zmíněné účely, budeme Vás žádat o výslovný
souhlas na poskytnutí osobních údajů (např. pro účely marketingu). Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů je vždy dobrovolné a máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně – jakoukoli formou.

Rozsah zpracování
Budeme o Vás zpracovávat následující běžné údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, a pokud jsou
Vámi poskytnuty, také např. akademický titul, adresa bydliště, datum a místo narození, číslo bankovního účtu,
jednotlivé platby. Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie o Vás zpracovávat nebudeme.

Zdroj údajů
Zpracovávané osobní údaje jsou od Vás získávány dobrovolným způsobem, a to zejména v souvislosti s registrací
a případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a
dokumentů, které nám poskytnete.

Stanovení osob s přístupem k osobním údajům
Přístup k osobním údajům mají přístup jednatelé a vymezení spolupracovníci architektonického studia v návaznosti
na konkrétní projekt, na kterém pracují. Po splnění zakázky přístup k osobním údajům má pouze vedení kanceláře
(jednatelé).

Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou zabezpečeny proti přístupu a zneužitím ze strany neoprávněných osob. Osobní údaje chráníme
pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační
opatření, která zamezují jejich zneužití, poškození nebo zničení.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům
Vaše osobní údaje zpracováváme korektně, transparentním a zákonným způsobem. Máte právo se na nás kdykoliv
obrátit, abyste získali informace o zpracování svých osobních údajů.
Máte právo:
-

požadovat přístup k osobním údajům
na opravu osobních údajů, aktualizaci či doplnění
na výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány
na omezení zpracování osobních údajů
na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a stížnost u dozorového úřadu

Osobní údaje nezpracováváme automatizovaně, proto není možné využít právo přenositelnosti údajů. To však
nevylučuje předání osobních údajů a dalších dokumentů v elektronické podobě.
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Cookies
Na našem webu používáme soubory cookies, tedy malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš
počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Pomocí nich měříme například, jak
dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme
jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookies nám dáváte souhlas nastavením svého
prohlížeče. Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.
Přehled používaných cookies na našem webu:
- Google analytics cookies pro měření a chování návštěvníků webu a jejich odlišení v anonymizované podobě;
- funkční cookies pro potřebu webu např. pro pamatování jazykového nastavení, které neodesílají z Vašeho
počítače žádné informace;
- cookies pro potřeby sdílení na sociálních sítích, které neodesílají z Vašeho počítače žádné informace.

Kam se můžete obrátit
S dotazem ohledně osobních údajů nás můžete kontaktovat – viz kontakty na našich webových stránkách.

V Praze dne 29. 5. 2019
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