Společnost smartwriting, s.r.o. (dále také jen „zhotovitel) se sídlem Klínová 620/1, 709 00
Ostrava, IČ: 10994653, tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(dále jen „Nařízení”), informuje, že:
Osobní údaje objednatele (zákazníka) budou zpracovány na základě jeho svobodného
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
Osobními údaji, které jsou o objednateli (zákazníkovi) zpracovávány, jsou následující:
jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt.
Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány za účelem realizace platby a zaslání
hotového díla objednateli (plnění ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem) a
dále také za účelem plnění právních povinností, ke kterému je zhotovitel povinen, dále
pro účely uplatnění právních nároků a rovněž v případech, kdy je zpracování nezbytné
pro účely oprávněných zájmů příslušného zhotovitele, kromě případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující
ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu plnění ze smlouvy
a následně ještě po dobu jednoho roku od dodání díla objednateli
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Zhotovitel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním
osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve
smyslu Nařízení,
Zhotovitel má umístěny servery ve třetí zemi, Švýcarsku. Osobní údaje jsou předávány do
třetí země provozovateli hostingu. Na základě Rozhodnutí Komise ze dne 26. července
2000 na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající
ochraně osobních údajů ve Švýcarsku, se Pro účely čl. 25 odst. 2 směrnice 95/46/ES
Švýcarsko považuje pro všechny činnosti spadající do oblasti působnosti zmíněné
směrnice za zemi poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů
předávaných ze Společenství. Zhotovitel nemá v úmyslu předat osobní údaje
objednatelů (zákazníků) do jiné třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než
výše uvedeným třetím osobám,
Objednatel (zákazník) má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, právo požadovat od zhotovitele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má

právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že zhotovitel při zpracování osobních
údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

