Informace o zpracování osobních údajů a o jejich ochraně
1.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Společnost COEX s.r.o., IČO: 27563341, se sídlem Pod Hájkem 2204/1, 180 00, Praha 8, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 116614 (dále jen
„COEX“), je správcem osobních údajů. Ty jsou zpracovávány dle těchto Zásad ochrany osobních
údajů a soukromí (dále jen „Zásady“).
Společnost COEX zpracovává osobní údaje Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních
údajů“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně
osobních údajů.

2.

Jaké osobní údaje společnost COEX zpracovává?
2.1. Realizace služeb v oblasti IT – obchodní styk
Společnost COEX zpracovává zejména osobní údaje, které jí její klienti – fyzické osoby poskytnou
v souvislosti s využíváním služeb COEX, zejména v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo, resp.
s dalšími smlouvami zajišťující čerpání služeb COEX jako například Servisní smlouvy a dalších
smluv, a osobní údaje, které vznikají v rámci plnění těchto smluv.
Jedná se zejména o tyto osobní údaje:
• e-mailová adresa,
• jméno a příjmení,
• telefonní číslo,
• množství a druh objednaných či odebraných služeb.
2.2. Nábor nových zaměstnanců, kontraktorů a externistů (uchazeči o spolupráci)
Společnost COEX zpracovává pouze osobní údaje, které jí uchazeči o spolupráci poskytnou v
souvislosti s aktuálními náborovými kampaněmi a které jsou potřebné pro správné vyhodnocení
uchazeče a nastavení navázání spolupráce.
Jedná se o tyto osobní údaje, které nám uchazeči sdělí v rámci náborových kampaní:
• e-mailová adresa,
• jméno a příjmení,
• rok narození,
• telefonní číslo,
• dosažené vzdělání,
• předchozí pracovní zkušenosti,
• další skutečnosti, ale jen související s případnou spoluprací

3.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje společnost COEX zpracovává?
3.1. Realizace služeb v oblasti IT – obchodní styk
Hlavním účelem, pro který společnost COEX zpracovává osobní údaje svých klientů je, aby jim
mohla poskytovat služby COEX (zejména pak vývoj software na míru a další placené služby
COEX). Zpracování prováděné za tímto účelem je prováděno na právním základě dle čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy.
Osobní údaje klientů společnost COEX dále zpracovává za účelem:

• plnění svých zákonných povinností, například účetních či daňových. Zpracování prováděné
za tímto účelem je prováděno na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování
je nezbytné pro plnění právní povinnosti.
• zasílání obchodních sdělení souvisejících s realizovaným projektem, dále pak za účelem
zasílání nabídky produktů a služeb (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno
provést v nastavení služby, pro kterou se klient k odběru takovýchto sdělení zaregistroval,
popřípadě e-mailem na e-mailovou adresu info@coex.cz) a obsahových newsletterů.
Zpracování prováděné za tímto účelem je prováděno na právním základě dle čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů.
3.2. Nábor nových zaměstnanců, kontraktorů a externistů (uchazeči o spolupráci)
Hlavním důvodem, proč společnost COEX zpracovává osobní údaje uchazečů o spolupráci je,
aby mohla co nejlépe posoudit kvality uchazeče o spolupráci a navázat efektivní spolupráci.
Zpracování prováděné za tímto účelem je prováděno na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost uchazečů.

4.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
Společnost COEX chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Pečlivě vybírá své
partnery, kterým tato data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační
zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Žádný z partnerů společnosti COEX nesmí
využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.
Příjemci, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou:
• osoby, které pro společnost COEX zajišťují technický provoz služeb či provozovatelé
technologií, které společnost COEX využívá, zejména infrastrukturních a IT technologií a
služeb,
• poskytovatelé doručovacích (poštovních) služeb,
• poskytovatelé platebních brán,
• poskytovatelé účetních a právních služeb.
Za určitých podmínek je společnost COEX též povinna některé Vaše osobní údaje předat na
základě platných právních předpisů orgánům veřejné správy.

5.

Jak dlouho Vaše osobní údaje společnost COEX zpracovává?
6.1. Realizace služeb v oblasti IT – obchodní styk
Společnost COEX zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu využívání služeb COEX (tj. po
dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo, Servisní smlouvou, nebo jinou
smlouvou o službě poskytnuté společností COEX) a následně pro splnění všech našich povinností,
ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, např. účetních.
6.2. . Nábor nových zaměstnanců, kontraktorů a externistů (uchazeči o spolupráci)
Společnost COEX zpracovává Vaše osobní údaje po celou dobu náborové kampaně COEX a dále
pak po dobu 6ti měsíců po jejím skončení. V případě udělení výslovného souhlasu neúspěšného
uchazeče o spolupráci se zasíláním dalších nabídek na spolupráci, bude-li uchazeč o souhlas
požádán, bude společnost COEX spravovat osobní údaje i po skončení náborové kampaně, ne
však déle než 3 roky od ukončení kampaně.

6.

Může společnost COEX Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje může společnost COEX zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ovšem
pouze za účelem:
• poskytování služeb COEX (zejména plnění Smlouvy o dílo, Servisní smlouvy nebo jiné
smlouvy o dodávce služeb společnosti COEX),
• plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
(např. daňové nebo účetní povinnosti), či
• oprávněných zájmů společnosti COEX, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v
rozporu oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů (např. k zajištění
bezpečnosti našich webů).
Možnost či povinnost, a tedy zákonnost takového zpracování osobních údajů vyplývá přímo
z platných právních předpisů (zejména Nařízení), a Váš souhlas k tomuto zpracování tudíž není
potřeba.

7.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Společnost COEX chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí
moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnost COEX pravidelně
kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Společnost COEX
používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují
dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním
údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním
údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.

8.

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
• právo, aby společnost COEX Vaše osobní údaje opravila či doplnila,
• právo požadovat omezení zpracování, v určitých případech na úplné zastavení zpracování –
můžete účinně žádat, abychom Vám nezasílali obchodní sdělení či newslettery
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
• právo na přístup k osobním údajům – právo být informován o účelech zpracování, o dotčených
osobních údajích, atd.
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
• právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“).
• právo podat stížnost na náš postup k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.

Jak můžete společnost COEX kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším
zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese
info@coex.cz či písemně na adrese Pod Hájkem 2204/1, Praha 8, 180 00.
V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným
způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní
bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
Obdobně můžeme po Vás požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost
v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností pro společnost COEX vyplývajících ze závazných
právních předpisů České republiky a/nebo přímo závazných a použitelných předpisů Evropské
unie.

10. Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?
V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí
doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy
společnosti COEX.

