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PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
T-MAPY spol. s r.o.
sídlem Hradec Králové, Špitálská 150, PSČ 500 03, IČ 47451084
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 9307,
https://www.tmapy.cz,
dále jen „společnost T-MAPY“
vydává toto prohlášení o nakládání osobními s osobními údaji:

Společnost T-MAPY postupuje při nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační Společnost T-MAPY a dalšími právními předpisy.
Společnost T-MAPY zpracovává osobní údaje k zákonným účelům nebo k účelům, k nimž vyslovil
subjekt údajů souhlas, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k dosažení
stanoveného účelu, nejdéle po dobu určenou právními předpisy. Subjekt údajů poskytuje údaje
dobrovolně. Předání osobních údajů je pro poskytnutí některých služeb vyžadováno.
Účelem zpracování osobních údajů je obchodní spolupráce a poskytování služeb společností
T-MAPY. Emailová adresa může být za podmínek stanovených zákonem použita k zasílání
obchodních sdělení. Předáním informace o své e-mailové adrese společnosti T-MAPY subjekt
údajů uděluje společnosti T-MAPY souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Společnost T-MAPY může zpřístupnit osobní údaje pouze podle zákona nebo se souhlasem
subjektu údajů.
Společnost T-MAPY informuje subjekty údajů o těchto jejich zákonných právech:
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost T-MAPY je
povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost T-MAPY má právo za
poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že společnost (správce) nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat
o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Společnost T-MAPY je
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povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování,
opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce
nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou,
správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku
zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při
uplatňování jejího nároku podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Došlo-li při zpracování
osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele,
odpovídají za ně společně a nerozdílně.
V Hradci Králové dne 30. 9. 2015
Ing. MILAN NOVOTNÝ,
HANS CHRISTER JÖRGEN KJELLKVIST,
jednatelé
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