Informační oznámení o ochraně osobních údajů
Obchodní společnost FORrest origin s.r.o., IČ: 085 04 491, se sídlem Ankarská 2380/20, 162 00
Praha 6 – Břevnov, tímto ozná mením (dá le jen „Oznámení“), v souladu s člá nkem 12 a ná sl.
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dá le jen „GDPR“) spravuje a naklá dá
s informacemi týkající se osobních ú dajů subjektů , se kterým je uzavírá n smluvní zá vazek (dá le
jen „subjekt“).
1.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ČL. 13 ODST. 1 PÍSM. A)
GDPR)

1.1. Společnost FORrest origin s.r.o., IČO: 085 04 491, se sídlem Ankarská 2380/20, 162 00

Praha 6 - Břevnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spis. zn. C 320076 (dá le jen „Správce“).
1.2. Kontaktní ú daje sprá vce

(a) Doručovací adresa: Ankarská 2380/20, 162 00 Praha 6 - Břevnov
(b) email: kristin.nguyenova@forrestorigin.cz
2.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Sprá vce zpracová vá ná sledující ú daje subjektu:

(a) Identifikační ú daje (jméno a příjmení a datum narození), popřípadě vztah k prá vnické
osobě, za níž subjekt jedná ;
(b) Kontaktní ú daje (bydliště, sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo);
(c) Číslo bankovního ú čtu (dá le společně jen „osobní údaje“).
3.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD
PRO ZPRACOVÁNÍ (ČL. 13 ODST. 1 PÍSM. C) GDPR)

3.1. Sprá vce zpracová vá osobní ú daje na zá kladě nezbytnosti pro plnění smlouvy, jejíž stranou

je subjekt ú dajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a dá le na zá kladě prá vní povinnosti uložené
mu § 4 zá kona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
3.2. Ú čelem zpracová ní je realizace vztahu mezi Sprá vcem a subjektem, kdy se osobní ú daje

zpracová vají za ú čelem identifikace subjektu.

4.

DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY, NEBO NENÍ-LI MOŽNÉ URČIT,
KRITÉRIA POUŽITÁ PRO STANOVENÍ TÉTO DOBY (ČL. 13 ODST. 2 PÍSM. A) GDPR)

4.1. Osobní ú daje jsou Sprá vcem zpracová ny pouze po dobu existence zá konných dů vodů a

trvá ní ú čelu dle čl. 3 tohoto Ozná mení. Osobní ú daje subjektu jsou evidová ny pouze
v rozsahu nezbytném pro plnění prá vních povinností, které jsou Sprá vci uklá dá ny platnou
legislativou.

5.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM (ČL. 13 ODST. 1 PÍSM. E) A F) GDPR)

5.1. Osobní ú daje mohou být sprá vcem předá ny orgá nů m veřejné moci v případech, kdy

takový požadavek stanoví zá kon nebo zá vazné rozhodnutí orgá nu veřejné moci zejména
v rá mci sprá vního, soudního či obdobného řízení.

6.

PRÁVA SUBJEKTU POŽADOVAT OD SPRÁVCE PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
TÝKAJÍCÍCH SE SUBJEKTU ÚDAJŮ, JEJICH OPRAVU NEBO VÝMAZ, POPŘÍPADĚ
OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ, A VZNÉST NÁMITKU JAKOŽ I PRÁVA NA PŘENOSITELNOST
ÚDAJŮ (ČL. 13 ODST. 2 PÍSM. B) GDPR). SUBJEKT Ú DAJŮ MÁ PRÁVO NA:

6.1. Přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), což zahrnuje prá vo požadovat potvrzení, zda a

jakým způ sobem Sprá vce zpracová vá prá va subjektu, a pokud ano, tak má subjekt prá vo
na informace, které jsou obsahem tohoto Ozná mení, dá le má subjekt prá vo na obdržení
kopie zpracová vaných osobních ú dajů .
6.2. Opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), což zahrnuje oprá vnění požadovat opravu

nepřesných osobních ú dajů , které se subjektu týkají. Subjekt má dá le prá vo na doplnění
neú plných osobních ú dajů , a to i formou dodatečného prohlá šení.
6.3. Výmaz (čl. 17 GDPR), což zahrnuje prá vo subjektu požadovat, aby Sprá vce bez zbytečného

odkladu vymazal osobní ú daje, které se daného subjektu týkají, a sprá vce má povinnost
osobní ú daje vymazat, pokud již nejsou potřebné pro ú čely, pro které byly shromá žděny
nebo jinak zpracová ny, nebo subjekt odvolá souhlas na jehož zá kladě byly ú daje
zpracová ny, nebo subjekt ú dajů vznese ná mitky proti zpracová ní osobních ú dajů z dů vodu
oprá vněných zá jmů Sprá vce, nebo osobní ú daje byly zpracová ny protiprá vně, nebo osobní
ú daje musí být vymazá ny ke splnění prá vní povinnosti, nebo pokud není dá n souhlas
rodiče se zpracová ním osobních ú dajů dětí mladších 16 let.

6.4. Omezení zpracování (čl. 18 GDPR), což zahrnuje prá vo subjektu požadovat, aby Sprá vce

omezil zpracová ní osobních ú dajů subjektu, v případě, že subjekt popírá přesnost
osobních ú dajů , a to na dobu potřebnou, aby sprá vce mohl přesnost osobních ú dajů ověřit,
nebo zpracová ní je protiprá vní a subjekt ú dajů odmítá výmaz osobních ú dajů , a žá dá místo
toho o omezení jejich použití, nebo sprá vce již ú daje nepotřebuje pro ú čely zpracová ní, ale
subjekt ú dajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajoba prá vních ná roků , nebo pokud
subjekt vznese ná mitku proti zpracová ní osobních ú dajů , dle ustanovení 6.6. tohoto
Ozná mení, dokud nebude ověřeno, zda Sprá vcovy oprá vněné dů vody převažují nad
oprá vněnými zá jmy subjektu ú dajů .

6.5. Vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR), což zahrnuje prá vo

subjektu podá vat stížnost proti zpracová ní osobních ú dajů , které se subjektu týkají, a které
jsou zpracová vá ny z dů vodu oprá vněných zá jmů subjektu (čl. 6 odst. 1 písm. e) a f) GDPR),
kdy zpracová ní osobních ú dajů je založeno na jiné podmínce, a proto není možné proti
němu vzná šet ná mitky.
6.6. Právo podat stížnost (čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR a čl. 77 GDPR), což zahrnuje prá vo

subjektu podat stížnost proti Sprá vci u dozorového orgá nu, a to, pokud se subjekt
domnívá , že zpracová ním jeho osobních ú dajů došlo k porušení prá vních předpisů
vztahujících se k ochraně osobních ú dajů .
Dozorovým orgá nem je v tomto případě Ú řad pro ochranu osobních ú dajů se sídlem na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailová adresa posta@uoou.cz.

7.

SKUTEČNOST, ZDA POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE ZÁKONNÝM ČI SMLUVNÍM
POŽADAVKEM NEBO POŽADAVKEM, KTERÝ JE NUTNÉ UVÉST DO SMLOUVY, A ZDA MÁ
SUBJEKT ÚDAJŮ POVINNOST OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT, A OHLEDNĚ MOŽNÝCH
DŮSLEDKŮ O NEPOSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚDAJŮ (ČL. 13 ODST. 2 PÍSM. E) GDPR)

7.1. Osobní ú daje poskytnuté Sprá vci je subjekt povinen uvést přímo do smlouvy.

8.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ČL. 25 GDPR)

8.1. Sprá vce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická , organizační a bezpečnostní

opatření k zabezpečení osobních ú dajů , kdy zejména data v elektronické podobě sdílel
pouze s pověřenými zaměstnanci, kteří jej potřebují k realizaci ú čelu vztahu mezi
Sprá vcem a subjektem.

8.2. Veškeré listinné dokumenty jsou uloženy na bezpečném zamykatelném místě tak, aby

k nim neměla přístup neautorizovaná osoba.

9.

ZÁVĚR

9.1. Toto ozná mení je ú činné od 11.10.2021

