PROHLAŠENÍ OCHRANY SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI
MK stavitelství s.r.o.
(Dále také jen "Podmínky")
Se kterými údaji společnost pracuje a proč?
1. Společnost zpracovávají Identifikační údaje, Kontaktní údaje, údaje aktivit svých individuálních
zákazníků a potřebných při řešeni a likvidaci pojistných událostí, tedy údajů týkajících se zdraví návštěvníků.
2. Identifikační údaje a Kontaktní údaje jsou pro společnost nezbytné proto, aby bylo možné se
zákazníky zajistit uzavření a plnění smluv na poskytování jednotlivých produktů a služeb. Tyto údaje se
rovněž využívají při poskytování odborné pomoci a zákaznické podpory a služeb.
3. Zákonná definice osobních údajů je uvedena v Zákoně o ochraně osobních údajů. Pomocí
osobních údajů je možné určit a identifikovat konkrétní osobu. Mezi osobní údaje patří zejména
Identifikační a Kontaktní údaje.
Identifikační údaje
‐ jméno
‐ příjmení
‐ datum narození
‐ rodné číslo
‐ číslo občanského průkazu
‐ číslo pasu nebo jiného dokladu totožnosti
Více v informačních povinnostech.
Kontaktní údaje
‐ adresa bydliště
‐ telefonní čísla
‐ e‐mailová adresa
‐ adresa na facebooku / google v případě pokud jste na to poskytli souhlas
Více v informačních povinnostech.
Popisné údaje
‐ emailová adresa
‐ chovaní v našich provozech
‐ aktivity v našich provozech
‐ pokusy o zneužívání našich služeb
Vice v informačních povinnostech.
Údaje týkající se zdraví
‐ datum a čas kdy došlo k události
‐ jméno a příjmení zraněné osoby
‐ středisko ve kterém došlo k události
Vice v informačních povinnostech.
Zvláštní kategorie údajů
Kromě výše zmíněných údajů o zdraví do této kategorie patří specifické údaje jako rasový a etnický
původ, politické názory, členství v politické straně nebo v hnutí, náboženská víra, světonázor, členství v
odborové organizaci, údaje týkající se zdraví, údaje týkající se pohlavního života, rodné číslo, biometrické
údaje, údaje o psychické identitě, údaje o psychické pracovní způsobilosti, údaje o porušení předpisů
trestního práva, přestupkového práva nebo občanského práva.
Zásada minimalizace uchovávání
Osobní údaje musí být uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději,
dokud je to nutné pro účely archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický

účel na základě zvláštního předpisu a pokud jsou dodrženy přiměřené záruky ochrany práv dotčené osoby
podle § 78 odst. 8 Zákona.
Zásada integrity a důvěrnosti
Osobní údaje musí byt zpracovávány způsobem, který prostřednictvím vhodných technických a
organizačních opatření zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před
neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou
osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů.
Zásada odpovědnosti
Správce je zodpovědný za dodržování základních zásad zpracování osobních údajů, za soulad
zpracování osobních údajů se zásadami zpracovaní osobních údajů a je povinen tento soulad se zásadami
zpracovaní osobních údajů na požádání úřadu prokázat.
4. Umístnění vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje budou umístěny výhradně v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského
prostoru.
5. Uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a budou vymazány, pokud již nebudou potřebné
pro výše uvedené účely.

