Informace o zpracování osobních údajů pro účely návštěvy
Společnost VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. se sídlem Dalovice, U Česany 225, PSČ 293
01, okres Mladá Boleslav, IČO 475 38 104, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze
v oddíle C, vložka 18103 (dále také jako „společnost“) je správcem osobních údajů osob vstupujících
do prostor této společnosti (dále také jako „návštěva“), přičemž nejmenovala pověřence pro ochranu
osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).
Kontaktní údaje společnosti VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. jsou následující:
- doručovací adresa: Dalovice, U Česany 225, PSČ 293 01
- email a telefon: info@volke.cz, +420 326 722 550
Společnost VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. zpracovává osobní údaje osob vstupujících do
prostor této společnosti z důvodu ochrany majetku a práv a právem chráněných zájmů této společnosti,
zaměstnanců této společnosti a třetích osob, a to v rozsahu osobních údajů: jméno, příjmení, číslo
občanského průkazu. Právním důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je ochrana majetku a
práv a právem chráněných zájmů této společnosti, zaměstnanců společnosti i třetích osob.
Dalšími příjemci osobních údajů návštěv budou orgány činné v trestním řízení, či správní orgány, a to
v souvislosti s porušením práv a právem chráněných zájmů společnosti i třetích osob a dále pak externí
společnost zajišťující ochranu majetku společnosti. Společnost nemá v úmyslu předat osobní údaje
návštěv do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Údaje návštěv bude společnost oprávněna mít uložené a zpracovávat je po dobu 1 roku.
Za podmínek stanovených v nařízení má návštěva právo požadovat od společnosti přístup ke svým
osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo
podat proti společnosti stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Návštěvník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným
požadavkem pro umožnění návštěvy prostor společnosti a bez poskytnutí osobních údajů návštěvy
není možné umožnit návštěvě pobyt v prostorách společnosti.
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