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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů 

V souladu s poskytováním našich služeb nakládáme s některými Vašimi osobními údaji. Uvědomujeme si důležitost jejich 
ochrany, proto při jejich zpracování postupujeme zodpovědně a výhradně v souladu s platnou legislativou. 

 

Správce osobních údajů: 
 
GLOBIS s.r.o. 
Borkovice 44, Veselí nad Lužnicí, 391 81 

IČ: 25153510 
Společnost zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích vložka C oddíl 6323 

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme a za jakým účelem? 
 
Osobní údaje zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu: 

 -  osobní údaje sloužící k identifikaci zákazníka (jméno, příjmení, titul, příp. datum narození, adresa, IČO, DIČ) 
 - kontaktní údaje (kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon, atd.) 
 - údaje o využívání služeb (záznamy o komunikaci se zákazníkem, o uzavřených smlouvách, druhu zakoupených služeb, 

platební historii, účasti na kurzech, atd.); 
 
Osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu: 

Osobní údaje za účelem zasílání nabídek vzdělávacích kurzů nebo informací o našich akcích, které zpracováváme na 
základě našeho oprávněného zájmu po dobu trvání smluvního vztahu nebo s Vaším souhlasem: 

 -  e-mail, jméno, příjmení a historii vzájemných kontaktů 
 
Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. 

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a komu osobní údaje poskytujeme? 
 
Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám předáváte či které sami svou aktivitou vytváříte, příp. z veřejně 
přístupných rejstříků a evidencí. 
V případě, že s námi komunikujete prostřednictvím našeho profilu na Facebooku, stanete se naším fanouškem kliknutím na 
„To se mi líbí“. 
 
Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých 
povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 
 
Osobní údaje, které jsme od Vás získali, předáváme výhradně subjektům, které pro nás zajišťují některé služby a které 
zaručují vysoký standard ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jedná se zejména o: 

 - poskytovatel služby řešení pro hromadné rozesílání e-mailu,  
 - státní orgány, soudy, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy 
 -  společnost GRAMMP s.r.o., která realizuje některé služby nabízené společností GLOBIS s.r.o. 
 
Osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme třetím osobám, neposkytujeme je do jiných států. 
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Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 
 
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní 
údaje zpracovávat.  
 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nezbytně dlouhou dobu a archivovat dle zákonných lhůt, které nám ukládají 
právní předpisy. Není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb nebo udělení souhlasu. 

 

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů? 
 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo: 

 - být informován, 
 - svůj souhlas kdykoliv odvolat,  
 - na přístup k osobním údajům, 
 - osobní údaje opravit či doplnit, 
 - na výmaz osobních údajů, 
 - požadovat přenesení údajů, 
 - vznést námitku či stížnosti, 
 - omezení zpracování, 
 - další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 
 
Co znamená právo vznést námitku? 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o 
novinkách z našich služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za 
účelem přímého marketingu nebo použít odkaz pro odhlášení, který je součástí každého mailového reklamního 
sdělení. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a 
newslettery Vám nebudeme zasílat. 

 

Jak nás můžete kontaktovat, kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních 
údajů? 
 
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních 
údajů nás kontaktujte některým z uvedených způsobů: 

 - osobní návštěvou v Táboře (U Bechyňské dráhy 1505) nebo Českých Budějovicích (Husova 1847/5) 
 - e-mailovou zprávou na kancelar@globis.cz 
 - písemně na adresu sídla GLOBIS s.r.o. nebo na adresu některé provozovny 
 - odvolat udělený souhlas můžete použitím odkazu pro odhlášení v každém mailovém reklamním sdělení 
 
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, 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.  

 

 

 


