Informace
o zpracování
osobních údajů
(Information on processing of personal data)

Datum:
03.10. 2019

V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR“) je naší
povinností vás informovat o zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje (jakožto fyzických osob - “subjektů údajů”) jsou zpracovány
společností BEESLI CZ, s.r.o., IČ 24272761, vedené u Městského soudu v Praze, spisová
značka 199469 C (dále jen Správce), a to v rozsahu:
- jméno a příjmení,
- telefonní číslo,
- e-mailová adresa,
pro účely stanovené v čl. 6 odst. 1 GDPR:
- plnění smlouvy,
- právní povinnosti,
- oprávněného zájmu Správce.
Osobní údaje nebudou zpracovávány déle, než je vzhledem k účelu nezbytně nutné,
lhůty se řídí obecně závaznými právními předpisy. Pro účely oprávněného zájmu
Správce budou osobní údaje zpracovávány po dobu maximálně 2 let od poslední
vzájemné interakce. Po uplynutí lhůt budou záznamy smazány.
Osobní údaje subjektu nebudou předávány třetím osobám ani do zemí mimo EU.
Proti tomuto způsobu a době zpracování může vznést subjekt údajů námitku. Dále má
právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně na
omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Bližší vysvětlení jednotlivých
práv najdete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s
právními předpisy, obraťte se na Správce na gdpr@beesli.cz. Pokud bude žádost o
nápravu předmětná, je Správce povinen neprodleně odstranit chybu. Tím není dotčena
možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Information on processing of personal data
The personal data controller BEESLI CZ, s.r.o., registered office at Blanická 1008/28,
Praha - Vinohrady, 120 00, CCIN: 24272761 (“Controller“) is processing your personal
data under Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(“GDPR”) .
The Controller processes personal data of customers and partners who are natural
persons (“data subjects”). You may contact the Controller at the following e-mail address
gdpr@beesli.cz.
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The Controller will process information of data subjects and data collected by the
Controller in performance of contracts (“contract“) such as
- name
- phone number
- e-mail address.
or the purposes specified under Article 6 (1) of GDPR
- performance of contract,
- compliance with a legal obligation of the Controller established by a legally
binding legal regulation,
- identification, exercise or defence of legal claims of the Controller.
Your personal data will only be processed for the time necessary with regard to
the purpose of their processing according to statutory deadlines. Personal data for the
purpose of identification, exercise or defence of legal claims will be processed for 2
years or less since the last interaction. After deadline the data will be erased.
It will not be passed to the third party or to the countries out of the European Union.
You have a number of rights, including the right to request from the Controller
access to your personal data, rectification or erasure, restriction of their processing and
to object to processing or rights to data portability.
If you think that your personal data are being processed in violation of the law, it
has the right to contact the Controller with a request for remedy at the e-mail address
info@beesli.cz. If the data subject's request is found legitimate, the Controller shall
ensure immediate remedy. This is without prejudice to the subject’s right to file a
complaint directly with the Office for Personal Data Protection.
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