PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rádi bychom Vás informovali, že legislativní nařízení č. 196 ze dne 30. 6. 2003 („Zákon o ochraně osobních údajů")
upravuje ochranu osob a dalších subjektů při nakládání s osobními údaji.
Ve smyslu čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 Vám proto poskytujeme následující informace:
1. S Vámi poskytnutými údaji bude nakládáno se specifickým cílem splnit administrativní, účetní a daňové
povinnosti, a obecně pro splnění povinností vyplývajících ze zákona a ze smlouvy/ smluv, které s Vámi jsou nebo
budou v budoucnu uzavřeny.
2. Zpracovávání údajů bude uskutečněno za použití elektronických a fyzických archivů, které jsou schopny zajistit
maximální bezpečnost a důvěrnost při dodržování výše uvedené normy a dalších s tím spojených povinností, podle cílů
a způsobem uvedeným v tomto prohlášení.
3. Poskytnutí údajů, pro účely uvedené v bodě 1, je povinné, a případné odmítnutí poskytnutí těchto údajů bude
mít za následek nemožnost splnit zákonné povinnosti a povinnosti vyplývající ze smlouvy/ smluv s dalšími
následky, kdy vlastní smlouva/ smlouvy nebudou moci být uzavřeny. Ostatně i během plnění smlouvy/ smluv
žádost o vymazání nezbytných údajů pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy/ smluv a ze zákona, neboli
odmítnutí jejich poskytnutí, způsobí nemožnost pokračovat ve smluvním vztahu.
4. Údaje mohou být oznámeny níže uvedeným subjektům:
a) Osobě odpovědné za nakládání s osobními údaji pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy/ smluv, které s Vámi
jsou nebo budou uzavřeny, a ze zákona;
b) Osobám autorizovaným k provádění operací nakládání s údaji pověřeným správcem nebo odpovědnou osobou pro
splnění povinností vyplývajících ze smlouvy /smluv, které s Vámi jsou nebo budou uzavřeny, a ze zákona;
c) Kompetentním úřadům pro plnění případných zákonných povinností ve věcech daňových a pojistných;
d) Bankám a úvěrovým institucím pro peněžní transakce;
e) Pojistným společnostem vybraným správcem pro účely pojistného krytí;
f) Poradcům a osobám samostatně výdělečně činným, jednotlivým nebo sdruženým;
g) Fyzickým a právnickým osobám, které dodávají specifické zpracovatelské služby nebo které vykonávají
související a pomocné či podpůrné činnosti vzhledem k činnostem vykonávaným naší společností;
h) Dalším třetím subjektům, které vykonávají zpracovatelské služby na účet Správce.
5. Správcem údajů je společnost Giusto Faravelli S.p.A., se sídlem v ul. Via Medardo Rosso 8 20159, Milán.
6. Osoba odpovědná za nakládání s údaji (jméno odpovědné osoby).
Kromě toho Vás informujeme, že každá další informace, i ve věci případných změn Správce nebo Odpovědné osoby,
bude předána prostřednictvím příslušného oznámení na internetových stránkách www.faravelli.it.
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7. V každém okamžiku můžete uplatnit Vaše práva vůči Správci údajů, ve smyslu čl. 7 vládního nařízení č. 196/2003,
který pro Vaše potřeby zde níže kompletně uvádíme:
Čl. 7 – Vládní nař. č. 196/2003, Právo na přístup k osobním údajům a další práva
1. Příslušná osoba má právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci osobních údajů, které se jí týkají, i když
ještě nebyly zaregistrovány, a na jejich oznámení srozumitelnou formou.
2. Příslušná osoba má právo získat informace o:
a) původu osobních údajů;
b) účelům a způsobu nakládání s nimi;
c) uplatněné logice v případě nakládání uskutečněného za pomoci elektronických nástrojů;
d) identifikačních údajích o Správci, odpovědných osobách a zástupci ustanoveného ve smyslu čl. 5 odst. 2;
e) subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje oznámeny nebo které se s nimi
mohou seznámit ve funkci zástupce jmenovaného na území státu, zodpovědných nebo pověřených osobách.
3. Příslušná osoba má právo požádat o:
a) aktualizaci, opravu, nebo v případě zájmu doplnění údajů;
b) smazání, změnu na anonymní formu nebo zablokování údajů, se kterými je nakládáno za porušování zákona, včetně
těch, jejichž uchovávání není nutné v souvislosti s účely, pro které byly údaje shromážděny nebo s nimi bylo následně
nakládáno;
c) potvrzení, že operace dle písmen a) a b) byly uvedeny ve známost, i co se jejich obsahu týká, těm, komu byly
oznámeny nebo šířeny, vyjma případu, kdy se takové plnění ukáže jako nemožné nebo s sebou přinese zapojení zjevně
neúměrných prostředků vzhledem k chráněnému právu.
4. příslušná osoba má právo odmítnout, zcela nebo částečně:
a) z legitimních důvodů nakládání s osobními údaji, které se ho týkají, přestože jsou relevantní pro účely sběru;
b) zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají za účelem zaslání reklamních materiálů nebo materiálů týkajících se
přímého prodeje nebo pro uskutečňování průzkumu trhu či obchodních sdělení.
Nakonec Vám připomínáme, že ve smyslu čl. 24 legislativního nařízení č. 196/2003 není nezbytný Váš souhlas
s nakládáním s osobními údaji, které jste poskytli, a které jsou nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze zákona a
ze smlouvy/ smluv, které s Vámi jsou nebo budou uzavřeny.
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