Zpracování osobních údajů na www.atryx.cz
1. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
"GDPR") a v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů.
2. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Provozovatelem, který uskutečňuje zpracovávání osobních údajů je obchodní společnost ATRYX, s.r.o,
U druhé baterie 785/15, Střešovice, 162 00 Praha 6, 25780875, C 69635.
Kontaktní údaje provozovatele:
Telefon: +420 724 936 023
E-mail: lenka@atryx.cz
Provozovatel v rámci své činnosti důsledně posoudil vznik povinnosti pověřit odpovědnou osobu,
přičemž dospěl k závěru, že mu taková povinnost nevznikla. V případě, pokud by v příštím období došlo
ke změně v zpracovatelských operacích, které by vyžadovaly pověření odpovědné osoby, její kontaktní
údaje budou uvedeny na webové stránce provozovatele, v části Kontakty./ Provozovatel v rámci své
činnosti pověřil odpovědnou osobu, kterou můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů
kontaktovat prostřednictvím následujících údajů:
Telefon: +420 724 936 023
E-mail: lenka@atryx.cz
3. Jaký je účel, právní základ a doba zpracovávání osobních údajů?
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4. Jaké jsou oprávněné zájmy provozovatele?
Zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kontaktního formuláře je v souladu s bodem 3
tohoto dokumentu realizované na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kterým je oprávněný zájem.
Provozovatel před zahájením zpracování osobních údajů na tomto právním základě důsledně
prozkoumal, zda nedochází k nepřiměřenému zásahu do práv a právem chráněných zájmů dotčených
osob. Za tímto účelem zároveň provedl test proporcionality. Oprávněný zájem provozovatele spočívá
v zájmu na zajištění informovanosti dotyčné osoby o službách a / nebo produktech provozovatele,
přičemž takto daný zájem lze zároveň považovat za zájem dotčené osoby.
5. Komu osobní údaje poskytujeme?
Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře nejsou poskytovány žádným dalším
příjemcům.
6. Provádíme předávání osobních údajů?
Osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře nejsou přenášeny do třetích zemí nebo
mezinárodních organizací.
7. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Dotyčná osoba má při zpracovávání osobních údajů následující práva:
- Právo na přístup k osobním údajům, na jehož základě má dotyčná osoba právo získat
informaci, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají a pokud tomu tak je, má právo na
získání dalších bližších informací o zpracování osobních údajů (čl. 15 GDPR )
- Právo na opravu osobních údajů, na základě kterého má dotyčná osoba právo, aby
provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S
ohledem na účely zpracování má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů,
a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení. (Čl. 16 GDPR)
- Právo na zapomenutí (výmaz) osobních údajů, které umožňuje dotčené osobě u
provozovatele bez zbytečného odkladu dosáhnout vymazání osobních údajů, které se jí týkají.
Uplatnění tohoto práva podléhá splnění podmínek dle čl. 17 GDPR.
- Právo na omezení zpracování osobních údajů z důvodů uvedených v čl. 18 GDPR.
- Právo namítat proti zpracování osobních údajů, na základě kterého je dotyčná osoba
oprávněna namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních
údajů, které se jí týkají a které je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR včetně
namítat proti profilování založenému na uvedených ustanoveních, a to za podmínek blíže
vymezených v čl. 21 GDPR. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu,
dotyčná osoba má právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro
účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým
marketingem.
- Právo na přenosnost osobních údajů, na základě kterého je dotyčná osoba oprávněna získat
osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu
provozovateli, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 20 GDPR.

- Právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat v případech, kdy je
zpracovávání osobních údajů založené na základě článků 6 odst. 1 psím. a) GDPR nebo na
základě čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. Takové odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
- Právo podat stížnost orgánu dozoru

8. Další informace o zpracování osobních údajů
Poskytování osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem
nezbytným k uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů nedochází ke vzniku
žádných negativních důsledků pro dotčenou osobu. Následkem neposkytnutí osobních údajů
je omezená možnost využívání některých částí webové stránky provozovatele.
Prostřednictvím osobních údajů dotčené
individuálnímu rozhodování ani profilování.

osoby

nedochází

k

automatizovanému

V případě, pokud má provozovatel v úmyslu dále zpracovávat osobní údaje k jinému účelu než
ten, na který byly získány, poskytne dotčené osobě před takovýmto dalším zpracováním
informace o tomto jiném účelu a další relevantní informace podle GDPR.

