Oznámení o ochraně osobních údajů
TONAVA, akciová společnost zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s tím, že
využíváte tuto webovou stránku v souladu s platnými právními předpisy.

Obecné
Osobní údaje, které jste zadali, jsou shromažďovány, zpracovávány a používány
společností TONAVA, akciová společnost za účelem kontaktu s vámi.
Je-li to přípustné a/nebo předepsané zákonem, mohou být údaje vyhodnocovány pro
účely vykazování (např. statistiky).
Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně v
souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů (např. váš souhlas).
Při zajišťování poskytování servisní podpory předáváme údaje našemu poskytovateli
služeb, Calibra CZ se sídlem Havlíčkova 437, 542 32 Úpice. Tento poskytovatel
služeb shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v našem zastoupení, pokud je
to nezbytné pro plnění smlouvy (na základě dohody o zpracování osobních údajů,
nebo pokud je poskytovatel služeb mimo EU, na základě standardních smluvních
ustanovení EU).
V souladu se zákonnými ustanoveními jsou všechny Vaše osobní údaje považovány
za přísně důvěrné.

Shromažďování a zpracování údajů
Společnost TONAVA, akciová společnost uchovává osobní údaje týkající se
uživatelů svých webových stránek pouze tehdy, pokud jí k tomu byl poskytnut
souhlas. Jediné údaje, které se ukládají, se týkají data a času návštěvy,
navštívených stránek, použití kurzoru na webu, použitých funkcí stránek a názvu
webových stránek, ze kterých uživatel přišel na webové stránky společnosti
TONAVA, akciová společnost. IP adresa je přenášena anonymně a používá se
pouze k přiřazení geografické polohy na úrovni města. TONAVA, akciová společnost
tyto informace používá k měření aktivity na webu, k vytváření statistik a ke zlepšení
služeb a informací poskytovaných prostřednictvím webových stránek.
Osobní údaje uživatele se používají výlučně k vyřizování dotazů v rámci uděleného
souhlasu nebo v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů.
Společnost TONAVA, akciová společnost ukládá údaje vložené do webových stránek
a/nebo údaje poskytnuté pro daný proces, například jméno, společnost, e-mail,
adresu a telefon pouze pro účely osobní komunikace s Vámi. Údaje jsou uchovávány
a/nebo používány výhradně za účelem zpracování dotazu / zájmu / účasti v soutěži.
Vaše údaje jsou vymazány po dokončení zpracování Vašeho dotazu/zájmu, pokud
toto vymazání není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat záznamy.

Práva subjektu poskytujícího údaje
Vezměte prosím na vědomí, že jako subjekt poskytující údaje v souladu s obecným
nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se
zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

 Práva

na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR
 Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR
 Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR
 Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR
 Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR
 Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR
Máte-li k tomuto nějaké dotazy, obraťte se prosím na našeho zástupce ochrany údajů
e-mailem na adrese: vit@tonava.cz
V souladu s článkem 21 EU GDPR máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se
shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů.
Souhlas musí být odvolán písemně zasláním na adresu TONAVA, akciová
společnost, Havlíčkova 437, 542 32 Úpice nebo zasláním e-mailu na adresu
vit@tonava.cz
Vždy můžete kontaktovat naše zástupce pro ochranu osobních údajů písemně
(včetně e-mailem) s otázkami nebo stížnostmi. E-mail: vit@tonava.cz. Můžete také
kontaktovat příslušné orgány pro ochranu osobních údajů, pokud jsou k dispozici.

Ochrana uložených osobních údajů
Naše společnost používají technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně
Vámi poskytnutých osobních údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo před
přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována a
přizpůsobována v souladu s nejnovějšími technologiemi. Za předpokladu, že údaje
jsou nešifrované, mohou být potenciálně prohlíženy třetími stranami. Z tohoto důvodu
bychom rádi zdůraznili, že pokud jde o přenos údajů prostřednictvím internetu (např.
e-mailem), bezpečný přenos nelze zaručit. Citlivé údaje by tedy neměly být
přenášeny vůbec nebo pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení (SSL).
Pokud přistupujete ke stránkám a souborům a budete požádáni o zadání osobních
údajů, upozorňujeme, že přenos těchto údajů přes internet nemusí být bezpečný a že
existuje nebezpečí, že je mohou prohlížet a manipulovat jimi neoprávněné osoby.

Soubory cookie (malé textové soubory)
Při návštěvě naší webové stránky mohou být informace uloženy ve Vašem počítači
formou souborů cookie. Tyto soubory cookie slouží pouze k zajištění fungování
webových stránek. Jiné soubory cookie (například týkající se používání webových
stránek) se vytvářejí pouze na základě Vašeho souhlasu. V nastavení prohlížeče si
také můžete zvolit, že soubory cookie přijímat nebudete. Mějte však, prosím na
paměti, že v případě, že tak učiníte, nebudete moci plně využívat několik funkcí
těchto webových stránek.

