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Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: 
„GDPR”) je firma SNOWTECH s.r.o., IČ: 287 696 01, se sídlem Palackého 339, 538 21 Slatiňany (dále jen: 
„Správce“). 
 
Kontaktní údaje správce: email: info@snowtech.eu, telefon: +420 777 726 941 
 
Vysvětlení základních pojmů: 
 
Subjekt údajů  
jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba – nositel osobních údajů 
 
Osobní údaje (dále jen OÚ)  
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjekt údajů 
 
Správce  
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně  
s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů 
 
Zpracovatel 
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje 
pro správce 
 
Příjemci údajů 
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje 
poskytnuty 
 
Místní působnost  
vztahuje se na zpracování osobních údajů v souvislosti s činnostmi SNOWTECH s.r.o. bez ohledu na to, zda 
zpracování probíhá v Unii či mimo ni 
 
Souhlas 
jakýkoliv svobodný, konkrétní, jednoznačný projev vůle 
 
Zákonnost zpracování  
údaje lze zpracovávat pouze na základě: 

- souhlasu 
- plnění smlouvy 
- právní povinnosti 
- ochraně životně důležitých zájmů 
- oprávněném zájmu 

 
Účinnost 
Toto Nařízení vstupuje v platnost dnem 25. 5. 2018.  
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Práva subjektu údajů 
Společnost SNOWTECH s.r.o. uznává subjektům údajů jejich práva na zacházení s OÚ, zejména pak: 
- právo požadovat přístup k OÚ 
- právo na opravu OÚ, které Správce zpracovává 
- právo na omezení zpracování 
- právo na výmaz osobních údajů  
- právo na přenositelnost údajů, tj. poskytnuté jinému Správci, pouze však těch OÚ, které Správce 

zpracovává automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů 
- právo vznést námitku proti zpracování, v případě, že OÚ Správce zpracovává pro účely svých 

oprávněných zájmů nebo někoho dalšího 
 
V případě stížnosti na oprávněnost zacházení s OÚ může subjekt údajů kontaktovat v České republice 
dozorový Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
 
Nejmenování pověřence pro ochranu OÚ 
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu OÚ s přihlédnutím k následujícím skutečnostem a závěrům:  
- správce je právnickou osobou, která se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, Zákoníku práce  

a ostatních zákonů ČR, není orgánem veřejné moci ani veřejným subjektem. Není proto povinen 
jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. 

- hlavní činností správce je obchodní a konzultační činnost, montáže a oprava lanových drah. 
 
Obecné povinnosti související s bezpečností a nakládání s daty v elektronické podobě a listinnými 
dokumenty 
 
Rozsah přístupu k datům a informacím a oprávnění k jejich využívání, včetně změn, vkládání nebo případného 
vymazání dat, musí: 
- odpovídat obsahu pracovních povinností, které má příslušný zaměstnanec podle jeho pracovního 

zařazení a právních předpisů, kromě jednatele a jediného majitele společnosti, který byl ustanoven 
notářským zápisem; 

- média/data jsou uchována na místech, kde je zabráněno vstupu neoprávněným osobám; 
- osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu se stanoveným účelem zpracování; 
- přístupová pravidla a oprávnění k osobním údajům jsou pravidelně monitorována a kontrolována; 
- média/zařízení, na nichž jsou osobní údaje uloženy, jsou skladována a archivována pouze po nezbytně 

nutnou dobu, po uplynutí této doby jsou skartována 
 

Při zpracovávání informací pomocí výpočetní techniky musí být především zabezpečena ochrana všech dat 
uložených na pevném disku počítače, přičemž se zde uplatňuje vždy ochrana heslem a stanovením rozsahu 
jednotlivých přístupových oprávnění v souladu s pracovní náplní toho konkrétního zaměstnance. 
 
Při použití mobilních výpočetních prostředků, například notebooků, tabletů a mobilních telefonů musí být 
věnována zvláštní pozornost tomu, aby nebyly prozrazeny zpracovávané OÚ, mobilní výpočetní prostředky 
dále musejí být chráněny proti zcizení a možnosti získání OÚ v nich obsažených (např. možnost vzdáleného 
vymazání dat) a musí být zajištěna jejich vhodná ochrana např. antivirových programem či heslováním) 
 
Zařízení, obsahující zpracovávané osobní údaje nesmí zůstávat bez dohledu, mělo by být fyzicky zabezpečeno 
nebo by jeho funkce měly být zajištěny speciálním uzamčením. 
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Informace o zpracování osobních údajů za účelem odpovědi prostřednictvím kontaktního formuláře na 
www.snowtech.eu 
 
Emailová adresa, popř. jméno a příjmení a samotný dotaz se zpracovává v souladu s platnými právními 
předpisy za účelem zaslání odpovědi na dotaz Subjektu údajů, přičemž jméno, příjmení, emailová adresa  
a dotaz budou sloužit k umožnění zahájení komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů. 
 
Odesláním dotazu přes kontaktní formulář vyjadřujete svůj svobodný a dobrovolný souhlas se 
zpracováním osobních údajů. 
 
Bereme však na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat 

omezení zpracování, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s 

ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás 

nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (kontakt viz výše) 
 
Souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoliv odmítnout, a to na emailové adrese: info@snowtech.eu 
 
 
 
  


