DEVELOPMENT WITH ADDED VALUE
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ,
EXTERNÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ, ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH
PARTNERŮ SPOLEČNOSTI DIVELIT system s.r.o.
Společnost DIVELIT system s.r.o., IČ: 05705894, se sídlem V křovinách 314/21, Povel, 779 00 Olomouc (dále jen „DIVELIT“) a (dále také
„My“), jako sprá vce osobních údajů, Vás jako uži va tele webových s tránek www.di velit.cz, informuje o níže popsaném shromažďová ní
os obních údajů a zásadách ochrany s oukromí

Dnem 25. 05. 2018 nabylo účinnos ti Na řízení Evropského parla mentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzi ckých
osob v s ouvislos ti se zpra cová ním osobních úda jů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrni ce 95/46/ES (obecné na řízení
o ochra ně osobních údajů).
Pos kytnutím této informa ce chceme za městnance společnosti , její externí spol upra covníky, zákazníky a obchodní pa rtnery (doda va tele,
subdoda va tele) a další fyzi cké či prá vni cké osoby, s nimi ž naše společnos t udržuje styky, ani ž s nimi má uza vřen s mluvní vztah, obecně
seznámi t, jaké osobní úda je o ni ch shromažďujeme, ja k s ni mi na kládáme, z jakých zdrojů je získá vá me, za jakým účelem je využívá me,
komu je smíme pos kytnout, u koho mohou získa t bli žší informa ce o osobních úda jích, jež o ni ch zpra cová vá me a jaká jsou jeji ch
i ndivi duální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
2.
3.
4.

DIVELIT (dále jen „společnos t“) zpra cová vá osobní úda je z jasného a srozumi telného důvodu, s tanovenými pros tředky a způsobem
za ji šťujícím dosažení účelu jejich zpracování, osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou.
Při zpra cová ní osobních úda jů za jiš ťujeme odpovída jící zabezpečení proti neoprá vněnému nebo nahodilému přís tupu k osobním
úda jům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, či neoprávněnému zpracování, jakož i zneužití.
Všechny dotčené osoby o zpra cová ní osobních údajů a o jeji ch prá vech na přesné a úplné informace ohledně zpra cová ní
os obních údajů s rozumitelně informujeme.
Při jali js me a dodržujeme odpovída jící organiza ční a techni cká opa tření, interní standa rdy a pos tupy k za jištění potřebné úrovně
za bezpečení odpovídající předpokládaným ri zikům. Veš keré osoby, jež při chá zejí do s tyku s osobními úda ji , mají povinnos t
dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v s ouvislosti s e zpracováváním těchto údajů.

SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.
2.

Sprá vcem osobních údajů je DIVELIT s ys tem s .r.o., IČ: 05705894, se sídlem V křovi nách 314/21, Povel , 779 00 Ol omouc , společnos t
je za psána v obchodním rejstříku vedeném u Kra jského soudu Os travě, spisová značka C 68955 (dá le jen „společnost“)
V urči tých případech nakládá společnos t s osobními úda ji dotčených osob též z pověření ji né osoby (ji ného s prá vce). Jde například
o spoluprá ci s jinými společnos tmi ze skupiny DIVELIT s ys tem (dále jen „s kupina DIVELIT“); seznam subjektů pa třících do skupiny
DIVELIT system je uveden v příloze č. 1 této i nformace, a bude dle potřeby průběžně aktualizován.
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ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ
Veškeré osobní úda je jsou zpracovány zákonným a
a nezbytné údaje ve vzta hu k účelu zpracování.

tra nsparentním způsobem a jsou vyža dovány pouze přiměřené, relevantní

1.

Bez souhlasu dotčené osoby v zájmu:
a) předcházení vzniku š kod na majetku dotčených osob svěřeném společnosti a majetku společnosti
b) pl nění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci
c) pl nění povinností z výkonu rozhodnutí soudu a /nebo orgánů s tátní správy
d) plnění povinnos tí ul ožených společnosti v přímé souvislosti se služba mi, které je oprá vněna poskytova t obchodním
pa rtnerům především na zá kladě zákona č. 480/2004 Sb. o některých službá ch informační společnos ti v pla tném
a úči nném znění
e) s pl nění a rchivační povinnosti
f) sjedná vání prá v a zá va zků a realiza ce prá v a zá va zků z uza vřených smluv a dohod, jde zejména o realiza ci prá v
a povi nnos tí z na va zova ných či uza vřených pracovněprá vních a obdobných vztahů s uchazeči o zaměs tnání či
za měs tnanci a z na vazovaných či uza vřených obchodních vztahů s potenciálními zákazníky či zákazníky. Os obní údaje jsou
v ta kových případech potřebné mj. k tomu, aby bylo možné s mluvní vzta h sjedna t, uza vřít a uskutečni t
bez nepřiměřených právních ri zik, včetně jednání o jeho uzavření nebo jednání o jeho změně.
g) ochra ny práv a právem chráněných zájmů, zejména pak v zá jmu
i.
ochrany prá v a prá vem chráněných zájmů společnos ti , oprá vněných příjemců nebo jiných povolaných osob
např. při dokládání tvrzení, k němuž je společnos t povinna vůči třetím osobá m při vymáhání pohledá vek,
rea lizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek nebo při rozvoji a vývoji poskytovaných služeb
ii .
uskutečnění jednání o pos toupení prá v a zá va zků, včetně související realiza ce a dalších ná va zných jednání
s třetími osobami a pod.
iii.
vedení veškeré sporné a gendy, zejména pa k pro účel y vedení soudních či ji ných sporů (např. splnění důkazní
povi nnosti)

2.

Se souhlasem dotčené osoby
a)
Jde zpra vi dla o si tua ce, kdy dotčená osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby společnos t zpra cová vala dotčenou osobou
poskytnuté, nebo jinak získané osobní údaje. Pokud dotčená osoba souhlas nepos kytne, nemusí společnos t být s chopna
poskytnout služby, produkty či programy, případně bude nucena odůvodněným způsobem upra vi t dos tupnos t, rozsah či
podmínky poskytovaných služeb, produktů či progra mů. Na základě souhlasu dotčené osoby zpracová vá společnos t
os obní údaje dotčené osoby pro níže uvedené účely:
i.
péče o za městnance (ucha zeče o zaměs tnání, bývalé zaměs tnance) nebo zá kazníky (potenciální zákazníky,
bývalé zá kazníky) v rámci akti vi t, jež nepředsta vují plnění pra covní, obchodní či jiné s mlouvy nebo se neopíra jí
o jiný zákonný rá mec zpracování osobních úda jů a které zahrnují následující činnos ti : výzkumy trhu, udržová ní
zdvoři l ostního s tyku, vzta hu a komunikace

ROZSAH A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost zpra cová vá osobní údaje v rozsahu nezbytném pro napl nění výše uvedených účelů. Zpra cová vá zejména kontaktní
a i dentifi kační úda je, úda je vypovídající o boni tě, důvěryhodnos ti a pla tební morál ce, popisné a jiné úda je a v nezbytném a oprá vněném
rozsahu rovněž údaje o jiných osobách, dos tupných zpra vidla z veřejných zdrojů. Bližš í informa ce o rozsahu zpra cová va ných osobních
úda jů klientů jsou uvedeny v příloze č. 2 této informace.
Způsob, jímž společnos t zpra cová vá osobní údaje, zahrnuje manuální i automati zova né zpra cování, včetně zpra cování al gori tmického,
v informa čních s ys témech společnos ti. Osobní úda je zpra cová va jí v převažující míře za městnanci společnos ti . V potřebném rozsahu
také třetí osoby, jímž byl o zpracování osobních údajů s věřeno na základě zvláš tní písemné s mlouvy, uza vřené před jakýmkoli v předáním
osobních úda jů této třetí osobě. Ta to zvláš tní s mlouva obsahuje stejné zá ruky pro zpra cování osobních údajů, jaké v souladu se s vými
zá konnými povinnostmi dodržuje sama společnost.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje dotčených osob (zaměs tnanců, uchazečů o zaměs tnání, býval ých zaměs tnanců) nebo záka zníků (potenciálních záka zníků,
býval ých zá kazníků) nebo obchodních pa rtnerů (potenciálních či býval ých obchodních pa rtnerů) jsou zpřís tupněny v nezbytném rozsahu
zejména povolaným za městnancům společnos ti v souvislos ti s pl něním jeji ch pracovních povinností, při ni chž je nutné s osobními úda ji
nakláda t. Samozřejmos tí je za jištění dodržování veškerých bezpečnos tních opa tření. Vedle toho jsou osobní úda je dotčených osob
předá vány třetím osobá m, jež se na zá kladě zvláštní písemné s mlouvy podílejí na zpra cová ní osobních údajů dotčených osob, případně
ji m tyto os obní údaje jsou zpřístupněny z jiného důvodu v s ouladu se zákonem.
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V souladu s příslušnými právními předpisy je společnost oprávněna nebo přímo, bez souhlasu dotčené osoby, povinna předávat
osobní údaje:
a) příslušným orgánům stá tní sprá vy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jeji ch zákonných povi nnos tí a pro
účel y výkonu rozhodnutí
b) dalším osobám v rozsahu stanoveném prá vními předpis y, například třetím osobám pro účel y vymá hání pohledá vek společnos ti
za dotčenými osobami
Se souhlasem dotčené osoby, na jehož základě je společnost v příslušném rozsahu oprávněna nakládat i s informacemi
představujícími důvěrné inf ormace, obchodní tajemství, bankovní tajemství a další inf ormace utajované na základě zákona č.
412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, předáváme osobní údaje dále:
a) Subjektům patřícím do skupiny DIVELIT s ys tem, osob majetkově propojených se společnos tí, a to pro účel y dodržová ní prá vních
povinnos tí společnos ti , uza vření a plnění sml ouvy, nabízení produktů a služeb, ochra ny prá v a prá vem chrá něných zá jmů
společnosti , péče o zákazníky a vzá jemného informování v rá mci s kupiny DIVELITs ys tem o záleži tos tech, které vypovídají o boni tě
a důvěryhodnosti zákazníků.
b) Subjektům patřícím do skupiny osob ma jetkově propojených se společnos tí zá kazníka společnos ti, je-li toto ujednáno v písemné
obchodní smlouvě se zákazníkem s polečnosti.
c) Jiným osobám za účelem š íření informa cí, nabízení produktů a služeb společnos ti, ta kové předá vání bude společnos t, v případě
udělení souhlasu dotčené osoby, uskutečňova t plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této informa ci , zejména
v souvislosti s účel y, rozsahem a dobou zpra cová vá ní osobních údajů. Předá va t bude společnos t v takovém případě pouze
i dentifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Osobní údaje dotčených osob jsou zpra cová vány na území ČR a na území dalších s tátů Evrops ké unie, kde sídlí subjekty pa třící
do skupiny DIVELIT s ys tem a sdílející stejné s tanda rdy ochrany osobních úda jů jako společnos t. Společnos t, ani subjekty podílející se
na zpracová ní osobních údajů dotčených osob, nepředávají osobníúdaje dotčených osob do zemí mimo Evropskou unii.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje dotčených osob zpra cová vá společnost pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel y jeji ch zpra cování, není-li jí
doba zpra cování uložena zákonem. Odpovědné osoby pověřené společnos tí průběžně posuzují, zda potřeba zpracová va t urči té osobní
údaje potřebné pro urči tý účel nadále trvá . Zjis tí-li společnost, že ji ž nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byl y zpra cová vány,
údaje zlikvi duje. Potřebu zpra cová va t příslušné osobní úda je pro daný účel po upl ynutí obvyklé doby využi telnos ti pečli vě společnos t
pos uzuje, a na základě účelu zpracování vyhodnocuje dobu využitelnosti.

PRÁVO DOTČENÉ OSOBY ODVOLAT SOUHLAS
V této informa ci společnos t vys větluje, proč osobní úda je dotčených osob potřebuje a že je pro urči té účel y s mí zpra cová va t jen s jeji ch
souhlasem. Souhlas se zpra cováním s vých osobních údajů není dotčená osoba společnos ti povinna uděli t a zá roveň je oprá vněna ji ž
udělený souhlas kdykoli v odvola t. Odvolá-li dotčená osoba s vůj souhlas , ukončí společnos t zpra cování příslušných osobních údajů
k účel ům vyža dujícím příslušný souhlas, a však může být oprá vněna, nebo dokonce povinna, tytéž osobní údaje na základě příslušného
prá vního titulu nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud dotčená osoba neudělí nebo odvolá svůj souhlas, může společnosti:
a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky s vých produktů či služeb, nebo
b) odmítnout pos kytnout dotčené osobě s vé produkty či služby, pokud shledá, že ta kový s ouhlas je k poskytnutí produktu či služby
za da ných podmínek nezbytný
Přeje-li si dotčená osoba odvolat s vůj již udělený souhlas se zpra cová ním osobních úda jů, může se obra cet písemně na adresu DIVELIT
s ys tem s .r.o., V křovi nách 314/21, Povel, 779 00 Ol omouc, a e-mailem na i nfo@divelit.cz.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje dotčených osob získává společnost zejména:
a) od samotných dotčených osob, a to přímo, např. při předá vání podkladů pro jednání a uza vírání smluv týka jících se
pra covněprá vních vztahů či poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívá ní samotných produktů či služeb
dotčenými osobami či v rá mci zpřístupňování informa cí o produktech a službách dotčeným osobám, např. pros tředni ctvím
webových s tránek s polečnosti a pod.
b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy)
c) od třetích osob oprá vněných s osobními úda ji dotčené osoby nakláda t a předa t je společnos ti při splnění s tanovených podmínek,
na příklad od čl enů skupiny DIVELIT s ystem
d) od potenciálních zájemců a s lužby či produkty s polečnosti v rá mci marketingových a kcí a kampaní
e) z vl a s tní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocová ním ostatních osobních údajů dotčených osob.
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VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) prá vo na přístup k osobním údajům;
b) prá vo na opravu;
c) prá vo na výma z („právo být za pomenut“);
d) prá vo na omezení zpracování údajů;
e) prá vo vznést námitku proti zpracování;
f) prá vo podat s tížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@divelit.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup zna mená , že si kdykoli v můžete požáda t o naše potvrzení, zda osobní úda je, které se Vás týka jí, jsou či nejsou
zpra cová vá ny, a pokud jsou, pak za jakými účel y, v jakém rozsahu, komu jsou zpřís tupněny, ja k dlouho je budeme zpra cová va t, zda
má te prá vo na opra vu, výma z, omezení zpra cování či vznést námi tku, odkud jsme osobní úda je získali a zda dochá zí k na základě
zpra cová ní Vašich osobních úda jů k automa ti ckému rozhodování, včetně případného profi lování. Ta ké má te prá vo získa t kopii Vašich
osobních údajů, při čemž první pos kytnutí je bezpla tné, za další poskytnutí pak může Zpros tředkova tel požadova t při měřenou úhradu
a dministrativních nákladů.
Právo na opravu zna mená , že nás kdykoli v můžete požáda t o opra vu či dopl nění Vašich osobních údajů, pokud by byl y nepřesné či
neúplné. Prá vo na výma z znamená, že musíme vyma zat Vaše osobní údaje pokud:
➢ ji ž nejsou potřebné pro účely, pro které byl y shromážděny nebo jinak zpracovány
➢ zpra cování je protiprávní
➢ vznes ete námitky proti zpracová ní a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
➢ ná m to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení z pracování zna mená , že dokud nevyřeš íme jakékoli v sporné otázky ohledně zpra cování Vašich osobních údajů,
musíme omezi t zpra cování Vašich osobních údajů ta k, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku zna mená , že můžete vznés t námi tku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpra cová váme pro účel y
přímého ma rketi ngu nebo z důvodu oprá vněného zá jmu. Pokud vznesete ná mi tku proti zpracování pro účel y přímého ma rketi ngu,
nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovává ny.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY A MOBILNÍ APLIKACE
Společnost v rá mci péče o všechny dotčené osoby rozvíjí s vé technologie tak, aby dotčené osoby mohl y v odpovídající míře, vhodným
způsobem využíva t její produkty, služby a progra my s pomocí moderních elektroni ckých komuni kačních pros tředků. Jde zejména
o služby spojené s užívá ním internetu, s užíváním sociálních sítí a různých online apli kací. Veškeré osobní úda je získané o dotčených
os obách v této souvislosti s polečnost zpracová vá v s ouladu s podmínkami a zásadami uvedenými v této i nformaci.
Při komerční komuni kaci pros tředni ctvím webových s trá nek a sociálních sítí společnost využívá ta ké cookies – malé textové soubory, jež
se ukládají do počíta če dotčené osoby při prvním na čtení webové s tránky. Bližš í i nforma ce o využi tí cookies jsou k dispozi ci
na webových s tránkách společnosti www.divelit.cz
Ta to i nformace nabývá platnosti a účinnosti dnem 13. 11. 2020.

Nedíl nou součástí těchto i nformací jsou i přílohy:
Příl oha č. 1: Skupina DIVELITs ystem
Příl oha č. 2: Rozsah zpracová vaných osobních údajů
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PŘÍLOHA Č.1 – SKUPINA DIVELIT system

K datu 13. 11. 2020 tvoří skupinu DIVELIT system níže uvedené subjekty:
DIVELIT system s.r.o.
Sídlo: V křovinách 314/21, Povel, 779 00 Olomouc
Identifikační číslo: 05705894
Spisová značka: C 68955 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců, externích
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PŘÍLOHA Č.2 – ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
za hrnují úda je, kterými jsou předevš ím jméno, příjmení, da tum a mís to na rození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo
a platnos t průkazu totožnosti ; u fyzi cké osoby – podnika tele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identi fika čními úda ji jsou například údaj o IP
adrese užíva ného PC, bankovní spojení a číslo účtu, a soubory speci fi ckých autentiza čních údajů, na jeji chž použi tí se společnos t
s dotčenou osobou dohodne.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
konta ktní a dresy, telefonníčísla, e-mailové, faxové a dresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

ÚDAJE NEZBYTNÉ K ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY
jedná se o údaje nutné předevš ím k posouzení rizi kovosti sml uvního vztahu či obchodu. Mezi tyto úda je se v zá vislos ti na typu uza víra né
smlouvy řadí zejména , ni koli v však pouze údaje o bezúhonnosti , zdra votní způsobilosti , případných exekucích, insol venčním řízení,
vs tupu do l ikvi dace, údaje o podnikatelských va zbách.

ÚDAJE VZNIKAJÍCÍ PLNĚNÍM ZÁVAZKŮ ZE SMLUV
v zá vislos ti na pova ze poskytova ného produktu či služby zpra cová váme údaje týka jící se pos kytovaného produktu či služby. V této
ka tegorii dochází ke zpra cování osobních úda jů, jakými jsou například doba trvání s mlouvy, doba spla tnosti , sta v zá vazků společnosti vůči
dotčené osobě, s ta v pohledá vek společnos ti za dotčenou osobou, údaje o provedených pla tebních tra nsakcích s dotčenou osobou, úda je
o použití platebních prostředků ve vztahu k dotčené osobě.

OSOBNÍ ÚDAJE
zís kané v s ouvislosti s poskytováním našich produktů či služeb.
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