Informace o zpracování osobních údajů
Společnost CELIO a.s., IČO: 48289922, se sídlem V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7 (dále jen Správce)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod. sp. Zn. B 434 tímto
informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy
upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje svých
zákazníků pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, na základě udělení souhlasu a po dobu
k tomu nezbytnou (smlouva, objednávka). Svůj souhlas může zákazník kdykoliv v budoucnu odvolat.

Kontaktní údaje Správce
Korespondenční adresa: V Růžodolu 2, PO BOX 2, Litvínov 7, PSČ 435 14
Telefon: číslo, které zákazník používá pro komunikace se Správcem
E-mail: adresa, kterou zákazník používá pro komunikaci se Správcem
Pověřené osoby Správce pro ochranu osobních údajů: aktuální kontaktní informace Pověřené osoby
jsou dostupné na www.celio.cz

1. Jaké údaje zpracováváme a z jakých zdrojů
Společnost CELIO a.s. bude zpracovávat osobní údaje, které získá od svých zákazníků v rámci
podnikatelského vztahu a poskytnutých službách. Dále bude společnost CELIO a.s. zpracovávat
údaje, které získá z veřejně dostupných databází. Mezi osobní údaje patří i podrobnosti o osobě
zákazníka (například jméno, adresa, kontaktní údaje,…) a údaje potřebné k ověření totožnosti (např.
vzorový podpis). Dále mezi osobní údaje mohou spadat informace získané z plnění smluvních
závazků, informace o bonitě, údaje z obchodní dokumentace (dále jen Základní popis odpadu,
Objednávka, Ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu, Průvodka odpadu).

2. Za jakým účelem údaje zpracováváme a jak dlouho je budeme ukládat
Plnění smluvních závazků – zpracování osobních údajů nezbytných pro poskytování služeb
upravených příslušnou smlouvou či objednávkou (dále jen činnosti zapsané v OR jako předmět
podnikání společnosti CELIO a.s.) a pro splnění souvisejících administrativních povinností.
Uložení osobních údajů – osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu (od
navázání kontaktu, přes podpis a plnění smlouvy až po její zánik), případně po dobu stanovenou
právními předpisy, které upravují povinnost ukládání osobních údajů a další související povinnosti jako
například daňové či účetní předpisy.
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3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Zákazník – právnická osoba


osobní údaje, jež byly Správci předány s vědomím kontaktních osob – právnické osoby
(jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje)

Zákazník – fyzická osoba





jméno, příjmení
kontaktní údaje
datum narození
IČO a DIČ v případě podnikajících fyzických osob

Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů zákazníků bude prováděno plně
s ohledem na jejich soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
Zákazník může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže,
a to:




Elektronicky na e-mailové adrese
Telefonicky
Písemně na korespondenční adrese

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů
Zákazník má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou
zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zákazníků zpracovává, je povinen poskytnout bezplatně
kopii zpracovaných osobních údajů. Zákazník má dále právo na opravu osobních údajů, stejně tak na
doplnění osobních údajů.
Správce je oprávněn za podmínek, které mu stanovuje platný právní předpis předat osobní údaje
zákazníka za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), kteří zpracovávají osobní údaje
výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen, nebo za účelem
plnění zákonných či smluvních povinností Správce.
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