LB SERVIS EU Partner s.r.o.
Informace poskytované v případě,
že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
podle čl. 14 Nařízení GDPR
Okruhy subjektů údajů:

zákazníci správce, osoby pohybující se v monitorovaných prostorách

Správce LB SERVIS EU Partner s.r.o. provádí zpracování osobních údajů fyzických osob v těchto činnostech
zpracování1:
• Evidence smluvních partnerů,
• Žádosti subjektů údajů,
• Kamerový monitoring.
Správce zaručuje ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými ustanovením čl. 32 Nařízení
GDPR. Žádné zpracovávané osobní údaje se nezveřejňují.
Zástupce správce nebyl určen. Pověřenec pro ochranu osobních údajů ne byl jmenován.
Dozorním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účely zpracování osobních údajů v jednotlivých činnostech zpracování, právní základy jejich zpracování, kategorie
subjektů údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, podmínky zveřejňování a skartační, případně
retenční lhůty zpracovávaný osobních údajů jsou popsány v přílohách této informace.
Subjekt údajů je povinen poskytnout správci údaje, které je správce povinný zpracovávat na základě zvláštních
zákonů. Subjekt údajů není povinen poskytnout správci údaje, které jsou zapotřebí pro smluvní jednání a pro
realizaci smlouvy; bez poskytnutí těchto údajů nemůže příslušná smlouva vzniknout.
Zpracovávané osobní údaje nebudou přenášeny do zemí, které nezabezpečují dostatečnou úroveň jejich ochrany (tzv. třetí
země).
Subjekt údajů je oprávněn:
•
požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
•
požadovat od správce opravu zpracovávaných osobních údajů,
•
požadovat od správce výmaz zpracovávaných osobních údajů,
•
požadovat od správce omezení zpracování a namítat proti zpracovávání, jestli právním základem není zákonná povinnost
správce zpracovávat osobní údaje,
•
právo podat stížnost dozorčímu orgánu.
Právo subjektu údajů na odvolání souhlasu se zpracováním není možné uplatnit, protože souhlas subjektu údajů není právním
základem jejich zpracování.
Právo subjektu údajů namítat vůči automatizovanému není možné uplatnit, protože popisované činnosti zpracování neobsahují
automatizované rozhodování.
Právo subjektu údajů požadovat od správce osobní údaje, které se ho týkají a které poskytla správci, v strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formáte na účel přenosu k jinému správci je omezeno skutečností, že neexistuje obecně
závazný právní předpis určující příslušné datové struktury.
Právo subjektu údajů požadovat od správce informaci, z jakého zdroje pocházejí osobní údaje, není je možné uplatnit, protože
správce zpracovává osobní údaje obdržené od subjektů údajů nebo získané kamerovým monitorováním.

1

tato informace popisuje pouze činnosti zpracování osobních údajů, zveřejněné na web-stránce správce podle ustanovení čl. 14 odst. 5
písm. b) Nařízení GDPR

LB SERVIS EU Partner s.r.o.
Příloha informace poskytované subjektu údajů v případě,
že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
podle čl. 14 Nařízení GDPR
Okruh subjektů údajů: obchodní partneři správce

Evidence smluvních partnerů
Evidence smluvních partnerů (osob samostatně výdělečně činných) kromě
zákazníků a fyzických osob jednajících jménem smluvních partnerů
(právnické osoby) kromě zákazníků
Smluvní partneři správce (kromě zákazníků), osoby samostatně výdělečně
Okruh subjektů údajů
činné a osoby jednající jménem smluvních partnerů.
Jméno, příjmení,
Seznam osobních údajů
obchodní údaje,
název a sídlo.
Zpracování zpracovatelem jménem správce
Činnosti zpracování
Okruh zpracovatelů
Právní služby
advokátské kanceláře
Poskytování osobních údajů
Okruh příjemců
Právní základ
Soudy, exekutoři
Obchodní zákoník,
Občanský zákoník,
Občanský soudní řád
Orgány činné v trestním řízení
Trestní zákoník
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
Kategorie
Lhůta /
Právní základ
kontaktní údaje fyzických osob jednajících jménem
4 roky /
právnických osob
Ustanovení § 397 Obchodního zákoníka (fyzické osoby
– podnikatelé, fyzické osoby jednající jménem
právnických osob)
Účel zpracování osobních údajů

informace o obchodních případech

5 let /
ustanovení § 31 odst. 2 písm. b/ zákona č. 563/1991 Sb.
o účetnictví

LB SERVIS EU Partner s.r.o.
Příloha informace poskytované subjektu údajů v případě,
že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
podle čl. 14 Nařízení GDPR
Okruh subjektů údajů: otevřený

Kamerový monitoring
Účel zpracování osobních údajů

Odhalovaní kriminality, narušení bezpečnosti, ochrany majetku nebo zdraví.

otevřený
Okruh subjektů údajů
obrazový záznam
Seznam osobních údajů
Zpracování zpracovatelem jménem správce
Činnosti zpracování
Právní služby
Poradenství v ochraně osobních údajů
Poskytování osobních údajů
Okruh příjemců
Soudy

Okruh zpracovatelů
advokátské kanceláře
konzultační společnosti

Právní základ
Občanský zákoník,
Občanský soudní řád
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
Kategorie
Lhůta /
Právní základ
všechny zpracovávané údaje
15 dní /
lhůta není upravena zákonem

LB SERVIS EU Partner s.r.o.
Příloha informace poskytované subjektu údajů v případě,
že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
podle čl. 14 Nařízení GDPR
Okruh subjektů údajů: všechny subjekty údajů

Žádosti subjektů údajů
Účel zpracování osobních údajů

Evidence žádostí a podnětů subjektů údajů – žádosti o přístup, o opravu, o
vymazání a o omezení zpracování, požadavky na poskytnutí údajů na
přenesení, námitky vůči zpracovávaní osobních údajů na účel marketingu a
námitky vůči profilování nebo automatizovanému rozhodování.

Okruh subjektů údajů

Osoby, které podávají žádosti o přístup, o opravu, o vymazání a o omezení
zpracování, požadavky na poskytnutí údajů na přenesení, námitky vůči
zpracovávaní osobních údajů na účel marketingu a námitky vůči profilování
nebo automatizovanému rozhodování.

Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště nebo doručovací adresa.
Seznam osobních údajů
Zpracování zpracovatelem jménem správce
Činnosti zpracování
Okruh zpracovatelů
Právní služby
advokátské kanceláře
Poradenství v ochraně osobních údajů
konzultační společnosti
Poskytování osobních údajů
Okruh příjemců
Právní základ
Soudy
Občanský zákoník,
Občanský soudní řád
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
Kategorie
Lhůta /
Právní základ
všechny zpracovávané údaje
3 roky /
Ustanovení § 629 odst. 1 Občanského zákoníka

