
Ochrana osobních údajů 

I. základní ustanovení 

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) je OGIS s.r.o., IČ: 49449117 se sídlem Brusy 

301, Zastávka, 664 84 (dále jen jako „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou: Žerotínovo náměstí 1, Rosice 665 01, email: noga@ogis.cz, 

telefon: 602 758 173. 

Osobními údaji se rozumí veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě. Takovou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 

odkazem na nějaký identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový 

identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 

Ing. Jan Noga, tel.: 602 758 173. 

 

II. zdroje a kategorie zpracovávaných osobních dat 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce 

získal na základě Vaší objednávky, případně, které získal z veřejně dostupných databází. 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro splnění Vaší 

objednávky. 

Účelem zpracování dat je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících 

ze vztahu mezi Vámi a správcem.  

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností 

vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem. Po uplynutí doby uchování osobních údajů 

správce osobní údaje vymaže. 

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílejících se na vykonání služby na základě Vaší 

objednávky. 



Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo EU. 

 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 

osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené 

osoby. 

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste 

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

 


