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AD-Sound s.r.o. (dále jen AD-Sound) shromažďuje a zpracovává osobní údaje Zákazníka ve
smyslu Nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) a dalších právních předpisů upravujících ochranu
osobních údajů (dále společně jen „Zákon“) ve svém informačním systému, a to za
podmínek tohoto souhlasu a pouze za účelem poskytování služby. AD-Sound se pro účely
Zákona považuje za zpracovatele osobních údajů. Dotčenou osobou se rozumí Zákazník,
resp. její blízké osoby využívající služby. Osobní údaje dotčené osoby, které se budou
zpracovávat, jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. Právním základem
zpracováni osobních údajů je zabezpečení plnění smluvního vztahu upravujícího službu.
Účelem zpracováni osobních údajů je plnění práv a povinností ze smluvního vztahu
vyplývajících. Zpracovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob po dobu poskytování
služby a 10 let po jejím skončení. Doba zpracováni osobních údajů souvisí zejména s
archivaci dokumentace v souladu s účetními a daňovými zákony. Zpracovatel nezamýšlí
přenos osobních údajů dotčených osob. Zpracovatel nevyužívá automatizované individuální
rozhodovaní včetně profilovaní. Dotčená osoba má právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu osobních údajů, právo na vymazáni osobních údajů, právo namítat
zpracováni osobních údajů, právo na omezení zpracováni osobních údajů, právo na
přenosnost osobních údajů, právo podat návrh na začatí konáni na Úřad na ochranu
osobních údajů a právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zpracovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob sám nebo prostřednictvím správců,
prostřednictvím kterých poskytuje Zákazníkovi služby nebo prostřednictvím kterých vede
účetnictví. Zpracovatel se zavazuje zpracovávané osobní údaje nepoužít v rozporu s
oprávněnými zájmy dotčených osob, neohrožovat ani nepoškozovat jejich práva a právem
chráněné zájmy a svým jednáním nebude neoprávněně zasahovat do práva na ochranu jejich
osobnosti a soukromí. Zpracovatel se zavazuje umožnit přístup k získaným údajům od
Zákazníka jen oprávněným osobám (tj. pověřené osoby, oprávněné osoby, odpovědné
osoby, případně osoby, kterým to umožňuje zvláštní zákon). Zpracovatel je povinen
zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a jednat způsobem, který neodporuje
Zákonu, ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je neobchází. AD-Sound
prohlašuje, že při výběru zpracovatele osobních údajů dbal na jeho odbornou, technickou,
organizační a personální způsobilost a jeho schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných
osobních údajů v souladu se Zákonem. Zpracovatel jako zpracovatel osobních údajů
zaručuje bezpečnost zpracovávaných osobních údajů podle příslušných ustanovení Zákona.

