Zásady ochrany soukromí spotřebitelů: zásady zpracování
osobních údajů zákazníků společnosti Internet pro každého s.r.o.

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás seznámili, že na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
General Data Protection Regulation neboli GDPR, vstupují v platnost nové zásady ochrany
soukromí spotřebitelů.
Společnost Internet pro každého s.r.o. věnovala bezpečnosti osobních údajů velkou pozornost
Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
a) Nejdůležitějším a primárním důvodem je uzavření smlouvy o poskytování služeb
elektronické komunikace. Rozsah osobních údajů, které pro uzavření smlouvy
musíme zpracovat nám částečně určuje zákon § 63 zákona č. 127/2005 Sb.
b) Vaše osobní údaje budeme v omezené míře zpracovávat z důvodu naši daňové
povinnosti, jak nám to nařizuje zákon č. 235/2004 Sb.
c) Vaše osobní údaje budeme ve velmi omezené míře zpracovávat za účelem marketingu.
(novinky v naši společnosti, zasílání newsletteru) V případě vašeho nesouhlasu se
zpracováním osobních údajů za účelem marketingu, je nutný Váš nesouhlas.
d) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem případné žádosti orgánu správní
moci, tak jak nám to nařizuje zákon § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb o poskytování
elektronických komunikací a zákon § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.
e) Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v případě neplnění závazků ze strany jak
zákazníka, tak společnosti.

Jaké budeme osobní údaje zpracovávat?
a) Jméno, příjmení, telefonní číslo, rodné číslo, email, adresa trvalého bydliště,
korespondenční adresa, adresa umístěného zařízení, GPS souřadnice, ip adresa, mac
adresa, sériové číslo, SSID a heslo k wifi, fotografie zařízení.

Jak budeme s vašimi osobními údaji pracovat?
a) K vašim osobním údajům mají dle nutnosti přístup zaměstnanci společnosti Internet
pro každého s.r.o.
b) V omezené míře mají přístup k osobním údajům dodavatelé IT systému a aplikaci.
S dodavatelem IT řešení a systému máme uzavřenou smlouvu o ochraně osobních
údajů.
c) Osobní údaje můžeme v případě nutnosti předat společnostem zabývající se
mimosoudním vymáháním pohledávek.

d) Vaše osobní údaje můžeme případě nutnosti předat Českému telekomunikačnímu
úřadu.
V souladu s právními předpisy jsme určili takz. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pověřencem je David Ciesla, kontaktovat ho můžete na adrese gdpr@internetprokazdeho.com
Souhlas se zpracováním osobních údajů je zároveň implantován v obchodních podmínkách.
Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou, maximálně však po dobu 10let.
V případě nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, je nutné nás kontaktovat.

