Ochrana osobních údajů
Společnost s ručením omezeným GS Cloud s.r.o., spisová značka 269955 C, vedená u Městského
soudu v Praze, dále jen „Správce“, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen
„Nařízení“, následující osobní údaje:
●
●
●
●
●
●
●
●

jméno a příjmení
telefonní čísla
e-mailové adresy
kontaktní adresy
doručovací adresy
fakturační údaje včetně bankovních údajů
IM (instant messaging) kontakty
IP adresy a informace o prohlížečích (browser agent)

Pro nabídnutí některých služeb je nutné zpracovat výše uvedené údaje, ať už kvůli jednání o nabídce,
nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b)
Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností GS Cloud s.r.o. zpracovávány nejdéle jeden rok od
provedení poptávky, pokud neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování.
Na základě Nařízení máte právo:
● požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme
● požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
● vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
● požadovat výmaz osobních údajů
● v případě pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se můžete obrátit na jednatelku GS Cloud s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních
údajů

Společná ustanovení
Prohlašuji, že jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Přijala jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě: ochrana vytištěných faktur a smluv.
Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby. Společnost GS Cloud s.r.o.
má právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na této
stránce a zároveň bude zaslána na poskytnutou e-mailovou adresu po dobu zpracovávání.
Nabytí účinnosti dnem aktualizace: 2. září 2021
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