Ochrana údajů
Společnost LAZAM CZs.r.o., IČ: 29356237, se sídlem: Svatopluka 202/10, Vyškov, PSČ 68201, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.C74776, jako správce osobních údajů, si
Vás dovoluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) informovat o zpracovávání Vašich osobních údajů a Vašich
právech.
Subjektem údajů jsou zákazníci, potencionální zákazníci, externí dodavatelé, fyzické a právnické osoby
v obchodním styku se Správcem, zaměstnanci Správce a jiné spolupracující osoby.
Správce shromažďuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo,
identifikační číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, telefonní spojení, e-mailová
adresa. Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů.
Zdroje osobních údajů: veřejně dostupné seznamy údajů, sdělení subjektů údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro potřeby společnosti LAZAM CZ s.r.o.
Společnost LAZAM CZ s.r.o. Vás informuje, že zpracovává/ bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní
údaje v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah a/nebo s
jakýmkoliv naším smluvním či jiným právním vztahem, za následujícími účely:










Účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu poskytnutého společnosti LAZAM CZ s.r.o. tj. k zajištění činnosti
společnosti LAZAM CZ s.r.o., jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
jednání o smluvním vztahu
plnění smlouvy
ochrana Vašich důležitých zájmů
splnění právních povinností
oprávněné zveřejňování osobních údajů
ochrana práv společnosti LAZAM CZ s.r.o.
nabízení obchodu nebo služeb Vám jako našemu klientovi.
LAZAM CZ s.r.o. Vás informuje, že na svou písemnou žádost máte za podmínek stanovených v ustanovení
§ 12 ZOOÚ právo na informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jakož že máte další práva
stanovená v ust. § 11 a § 21 ZOOÚ, a to zejména právo obrátit se v případě porušení našich povinností na
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se žádostí o zajištění opatření k nápravě a dále žádat po
společnosti LAZAM CZ s.r.o. případně jiném subjektu učinění kroků dle uvedeného ustanovení ZOOÚ.
Zamýšlený přenos dat do třetích států:
Přenos do třetích států není plánován
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné,
automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas
odvolá, osobní údaje vymažeme. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou
objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které
nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Máte se na koho obrátit!
Pokud budete chtít více informací, můžete se obrátit na jednatele firmy pana Michala Jašíčka uvedeného
v kontaktech naší firmy,případně na kohokoliv jiného z naší firmy, který Vám rád pomůže.

Vaše data jsou u nás v bezpečí!
Pro zpracování dat zákazníků,dodavatelů i zaměstnanců používáme nejmodernější zabezpečení.
Data neposkytujeme třetím stranám.
LAZAM CZ s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních
údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení
možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě,

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních
údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní
bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno
řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným
přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů,dodavatelů nebo zaměstnanců přicházejí do
styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo
smluvní povinností mlčenlivosti. Na vyžádání je společnost LAZAM CZ s.r.o. povinna poskytnout vaše
osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to
nezbytné apod.).

