Zásady zpracování osobních údajů v organizaci
Amec Foster Wheeler s.r.o.
Chováme se k sobě ohleduplně. Osobní údaje jsou organizací považovány za cenné informace a
podle toho je s nimi také nakládáno.
Organizace Amec Foster Wheeler s.r.o. prohlašuje, že nesbírá žádné údaje o návštěvnících jejich webových
stránek. Dále prohlašuje, že kontaktní informace uvedené na webových stránkách organizace slouží výhradně
k možnosti kontaktování potenciálními zákazníky za účelem objednání služeb, které organizace poskytuje.
Uvedené kontaktní informace neslouží aktivnímu telemarketingu, tj. nabízení produktů, služeb a
marketingových průzkumů.
Ing. Petr Vymazal,
ředitel společnosti

Účel zpracování
Organizace zpracovává osobní údaje výhradně pro účely plnění smluvních vztahů a vedení účetnictví
v rozsahu:
► nezbytně nutném pro včasné a kvalitní dodání konzultačního projektu dle objednávky zákazníka,
► nezbytně nutném pro objednání služeb ověřených dodavatelů.
Jedná se o následující údaje:
► jméno a příjmení,
► fakturační adresa (případně IČ a DIČ),
► telefonní číslo - pro vzájemnou komunikaci
► e-mailová adresa – pro vzájemnou komunikaci a zasílání podkladů a dokladů k jednotlivým obchodním
případům elektronickou cestou.

Příjemci osobních údajů
Osobní údaje zákazníků a dodavatelů jsou náležitě chráněny a nejsou předávány ani prodávány třetím
stranám.
Fakturační údaje zákazníků a dodavatelů jsou pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona o DPH a
dani z příjmu předávány vedoucí administrativy a externí účetní, které jsou vázány k ochraně osobních údajů
zpracovatelskou smlouvou.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, dle účelu zpracování:
► plnění smlouvy: drženo trvale
► vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení

Vaše práva
Organizace Amec Foster Wheeler s.r.o. se zavazuje odeslat údaje o subjektu údajů, který o to zažádá
písemně, a to prostřednictvím úředně ověřené žádosti zaslané do sídla organizace. Následně organizace bez
zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, odešle výpis všech osobních údajů o subjektu údajů, se kterými je
v organizaci nakládáno. Dle žádosti subjektu údajů mohou být tyto údaje vymazány pouze v případě, že jejich
výmaz nebude v rozporu s platnou legislativou, která uchovávání některých osobních údajů po dobu určitou
nařizuje.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odkazy na legislativu
NAŘÍZENÍ 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)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017
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