
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů 

Tyto zásady upravují podmínky, za kterých společnost WELL-NET internet s.r.o. (dále jen poskytovatel) 
nakládá s osobními údaji účastníků (subjekty údajů).  

Subjekt údajů stvrzuje, že předal nebo předá své osobní údaje poskytovateli na základě vlastního 
uvážení dobrovolně a svobodně. Subjekt údajů nemusí potvrdit výslovný souhlas, pokud jsou osobní 
údaje využívány k níže uvedeným účelům.  

Poskytovatel prohlašuje, že s veškerými poskytnutými a využívávanými údaji nakládá zodpovědně jen 
pro účely j imi s loužíc ím a dbá na jej ich maximální ochranu, a to v souladu 
s Nařízením (EU) 2016/679 Sb. (GDPR) s účinnosZ od 25.5.2018.  

Poskytovatel zpracovává zejména následující osobní údaje: ^tul, jméno, příjmení, adresa, datum 
narození, podpis, číslo OP, telefonní číslo, email, bankovní spojení, IP adresa, název společnos^, IČ a 
DIČ. 

Subjekt údajů má právo na: 

• přístup k osobním údajům, 

• opravu osobních údajů včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, 

• výmaz,  

• omezené zpracování a 

• přenositelnost osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů. 

WELL-NET internet s.r.o zpracovává osobní údaje na základě příslušných právních předpisů pro účely 
splnění smluv, ke kterým patří zasílání obchodních sdělení, nabídek, produktů prostřednictvím 
elektronických prostředků. Dalším účelem je splnění právních povinnos1, které se na WELL-NET 
internet s.r.o. vztahují. Především ohlašovací povinnost na FÚ, OSSZ, ČSSZ, ÚP a další. Další zpracování 
je pro účely oprávněných zájmů poskytovatele, jako vymáhání pohledávek, ochrany před zneužiZm 
služeb, přímého marke^ngu nebo pro ochranu práv a svobod poskytovatele při obhajobě budoucích 
právních nároků vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a poskytovatelem.   

Doba archivace trvá, pokud tomu nebrání jiný právní ^tul osobních údajů, po dobu 10-^ let. Po 
ukončení smluvního vztahu jsou údaje zpracovávány pro účely vymáhání pohledávek, účetních potřeb 
nebo vyřizování reklamací. Jakmile pomine důvod zpracování po ukončení smluvního vztahu, bude 
zpracovávání ukončeno.  

Subjekt údajů musí být poučen a bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty 
nebo předány třeZm stranám. TřeZ stranou, na základě uvedených účelů, je zpracovatel osobních 
údajů, které poskytovatel užívá pro zpracování dále pak externím zpracovatelům COMFEEL s.r.o., dále 
zabývající se daňovým, právním nebo účetním poradenstvím buchhaltung s.r.o. a subjektům u nichž 
to připoušZ právní předpis a kteří zabezpečují splnění právní povinnos^. 

Poskytovatel i subjekt údajů jsou oprávněni podat pro^ zpracování osobních údajů sZžnost u 
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.  


