
Zásady zpracování osobních údajů

1. Poučení o základních zásadách zpracování osobních údajů – poskytování služeb. el. komunikací

1.1 Poskytovatel, společnost Sprintel s.r.o, vystupuje jako správce osobních údajů, tj. osobní údaje shromažďuje, určuje
prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Zaručuje zavedení vhodných technických a organizačních
opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), na zajištění práv
subjektu údajů.

1.2 Osobní údaje Účastníka poskytnuté před nebo po uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
(dále jen Smlouva) a v její souvislosti, budou Poskytovatelem, jako správcem, uchovávány a zpracovávány za účelem
uzavření Smlouvy a jejího následného plnění a v souvislosti se Smlouvou. Právním důvodem pro poskytnutí
a zpracování osobních údajů Účastníka je jednak plnění Smlouvy, přičemž bez poskytnutí těchto údajů by nebyla
umožněna identifikace smluvních stran a realizace podmínek Smlouvy (umístění zařízení, fakturace apod.), jednak
oprávněný zájem Poskytovatele a/nebo Účastníka a jednak plnění zákonných povinností Poskytovatele uložených
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, elektronických komunikací, účetnictví a daňových povinností aj.
Zpracování osobních údajů Účastníka může být též umožněno na základě souhlasu Účastníka v rozsahu podle souhlasu.

1.3 Poskytnuté osobní údaje Účastníka bude Poskytovatel zpracovávat pro daný účel po celou dobu trvání Smlouvy a dále
po dobu nejméně 4 roky podle zákona o účetnictví a 10 let od posledního vyúčtování v souladu s právní úpravou podle
zákona o dani z přidané hodnoty, to zejména po účely vymáhání a kontroly plnění Smlouvy. Poskytovatel osobní údaje
nebude nadále zpracovávat a zničí je v souladu s právními předpisy po splnění všech účelů a potřeb, pro které byly
osobní údaje Poskytnuty.

1.4 Při zpracování osobních údajů Účastníka může docházet k automatizovanému rozhodování i k profilování.

1.5 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu právních předpisů v oblasti ochrany osobních
údajů. 

1.6 Osobní údaje Účastníka lze pro účely plnění Smlouvy v potřebném rozsahu předat poskytovateli doručovacích služeb
podle volby Účastníka pro doručování vyúčtování a dalších písemností. Poskytovatel je oprávněn osobní údaje Účastníka
dále poskytnout osobám vykonávajícím pro Poskytovatele právní a účetní služby za účelem plnění povinností podle
obecně závazných právních předpisů. Poskytovatel nezamýšlí předat osobní údaje Účastníka do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným osobám mimo rozsah oprávněných zájmů Poskytovatele či Účastníka anebo souhlasu Účastníka
s takovým předáním, a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu předání.

1.7 Účastník má právo přístupu k osobním údajům, včetně práva na opravu, výmaz již nepotřebných osobních údajů.
popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování, má právo na
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za
to, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Poskytovatel je povinen při
uplatňování práv Účastníkovi poskytovat součinnost. Ohledně přístupu k osobním údajům Účastník kontaktuje
Poskytovatele na adrese či telefonu uvedeném v hlavičce těchto zásad, případně prostřednictvím dalších údajů
uvedených na internetových stránkách Poskytovatele v sekci Kontakty.

1.8 Aktuální údaje Účastníka jsou dostupné po přihlášení v klientském webovém modulu informačního systému na adrese
http://is.sprintel.cz. Přihlašovací údaje jsou uvedeny též ve Smlouvě nebo její příloze Specifikace služby. 

1.9 Změny těchto zásad zpracování osobních údajů zveřejní Poskytovatel na svých internetových stránkách nejméně 30
dnů před jejich účinností. 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo Účastníkem – ve Smlouvě/specifikaci služeb aj., případně
dalšími osobami, které mají svou účast na plnění Smlouvy – banka, poskytovatel doručovacích služeb apod.
Poskytovatel má právo si ověřit pravdivost a přesnost poskytnutých údajů nebo požadovat po Účastníkovi doložení
těchto údajů.

2.2 Zpracovány budou zejména následující osobní údaje Účastníka, v nezbytně nutném rozsahu:

a) identifikační údaje: tedy především jméno a příjmení, klientské číslo a heslo do informačního systému;

b) kontaktní údaje: doručovací adresa, adresa připojení, fakturační adresa; emailová adresa; telefonický kontakt;

c) údaje o nastavení v     IS: údaje v uživatelském účtu účastníka, včetně nastavení zasílání obchodních sdělení apod.,
sledované produkty (tzv. hlídací psi), vyplněné dotazníky;

d) údaje o objednávkách a plnění smlouvy: změny tarifů, platební údaje a platební historie, historie závazků, přehled
zařízení, údaje o reklamacích;

e) údaje vyžadované zákonem o elektronických komunikacích: především lokalizační údaje.

2.3 V případě komunikace mezi Účastníkem a Poskytovatelem prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím
call centra, emailu, formulářů bude docházet ke zpracování osobních údajů Účastníka spolu s pořízením záznamů o
proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů, čímž dojde k naplnění oprávněného zájmu Poskytovatele a z důvodu
průkaznosti též Účastníka. Toto zpracování je možné bez souhlasu Účastníka za účelem vyřízení požadavků Účastníka
ve vztahu ke Smlouvě či objednávce služeb el. komunikací, evidence, prokázání a kontroly přijetí a splnění požadavků
z důvodu pozdějších reklamací. Záznamy Poskytovatel uchovává po dobu nezbytně nutnou a prostředky s potřebným
zabezpečením.

2.4 Internetové stránky Poskytovatele dostupné z https://sprintel.cz používají „cookies“ a další běžné technologie, které
ukládají malé množství dat do zařízení Účastníka, aby umožnily sběr určitých informací z webového prohlížeče. Děje se
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tak se souhlasem Účastníka za účelem rozpoznání zařízení Účastníka, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální
osobu, která počítač používá. Účastník bere na vědomí, že tyto technologie usnadňují přihlašování internetových
stránek a poskytují Poskytovateli informace pro jejich možné vylepšení pro jejich pohodlnější užívání ve Vašem zájmu.
Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat, zablokovat a smazat,
lze nalézt na internetových stránkách www.allaboutcookies.org. Účastník je oprávněn nastavit zařízení/prohlížení tak,
že cookies budou zakázán.

2.5 Osobní údaje Účastníka mohou být v nezbytném rozsahu předány třetím osobám, zpracovatelům, zajišťujícím pro
Správce plnění smluvních či zákonných povinností, včetně subjektů vymáhající pohledávky Poskytovatele. Poskytovatel
zpracovatele smluvně zaváže k zavedení vhodných technických a organizačních opatření, aby byly splněny podmínky
Nařízení, zejména aby osobní údaje zpracovatel použil pouze pro stanovený účel.

2.6 Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel může v průběhu plnění Smlouvy kdykoli požádat Účastníka o souhlas se
zpracováním osobních údajů (např. cookies na webu Poskytovatele, kamerové systémy v provozovnách Poskytovatele).
Účastník udělí souhlas zásadně formou samostatného písemného prohlášení či jinou vhodnou formou, vždy však
dobrovolně.

2.7 Účastník bere na vědomí, že je oprávněn svůj poskytnutý souhlas písemně odvolat svým výslovným prohlášením
učiněným v písemné formě a dodaným prokazatelně Poskytovateli (poštou nebo osobně na kontaktním místě
Poskytovatele)

3. Kontaktní informace

V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese: 
Svatoplukova 3725/60A, Prostějov
e-mail:info@sprintel.cz
Datová schránka: ja42cmw

Případně se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jakub Rejzek 
e-mail: dpo@sprintel.cz
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