Privacy Policy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás, jako naše
zákazníky či potenciální zákazníky, informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili
tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je DataVision s.r.o., se sídlem Slinková 589/2, 153 00 Praha 16 – Radotín,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99493, IČO: 27142663 (dále
jen “Společnost”).
Jaké osobní údaje o Vás Společnost zpracovává a proč?
V rámci činnosti může Společnost zpracovávat osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů. Jedná se
zejména o jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon, číslo účtu, IČO a DIČ, IP adresy a záznamy o komunikaci
v rámci činnosti Společnosti, a to vše proto, aby Společnost mohla řádně plnit zákonné povinnosti, případně
uzavřené smlouvy a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci Společnosti.
Společnost poskytuje služby v oblasti umělé inteligence a big dat, zpracování obrazu, mobilní robotiky, SaaS
a podnikových systémů a vývoje jednoúčelových zařízení. Specializuje se na design informačních systémů
a automatizaci výrobních procesů.
V případě zpracování, pro nějž nemá Společnost jiný právní základ si vždy vyžádá Váš souhlas.
Komu Vaše údaje Společnost předává?
S Vašimi údaji se může seznámit náš zpracovatel, s nímž má Společnost vždy uzavřenu smlouvu o zpracování
osobních údajů. Pro aktuální přehled zpracovatelů Společnosti nás kontaktujte níže uvedeným způsobem.
Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo
umožněno právním předpisem.
Do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci Vaše údaje Společnost nepředává.
Jak dlouho Vaše údaje Společnost uchovává?
Vaše údaje bude Společnost uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po
dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy, respektive oprávněný zájem Společnosti na ochranu jejích práv
v případě stížností či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt.
Zabezpečení Vašich osobních údajů
Bezpečnost osobních údajů je pro Společnost na prvním místě.
Základem je, že všichni zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni
na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Společnost striktně řídí přístupová oprávnění, a to jak
na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti.
Společnost také pravidelně provádí analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhuje a přijímá potřebná
nápravná opatření.
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Cookies
Aby Společnost zajistila bezvadné fungování webových stránek, využívá na webových stránkách cookies.
Pro účely systémové správy může Společnost shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně
informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje
jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte web Společnosti.
Na základě těchto informací se Společnost snaží webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a
uživatelsky přívětivá.
Fyzické osoby Společnost neidentifikuje.
Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.
Jaká máte práva?
V souladu s Nařízením máte následující práva:
•

Pokud Společnost realizuje některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas
kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech

•

Právo na přístup k Vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje Společnost zpracovává

•

Právo na opravu nepřesných údajů

•

Právo na výmaz osobních údajů tam, kde je to oprávněné a možné

•

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením

•

Právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní
vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně

•

Právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je oprávněný zájem Společnosti.
V takovém případě Společnost přestane zpracovávat Vaše údaje pro daný účel, ledaže bude mít na
zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků

•

Pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se
stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz)

Jak nás můžete kontaktovat?
Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu info@datavision.cz, případně písemně na adresu
sídla Společnosti.
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
In order to ensure the transparency of the processing of personal data and the fulfillment of legislative
obligations, we inform you, as our customers or potential customers, about the processing of your personal data.
Therefore, we have prepared this document for you, in which you will find all the necessary information in
accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, the
General Regulation on Personal Data Protection (hereinafter "the Regulation").
Who is the administrator of your personal data?
The administrator of your personal data is DataVision sro, with its registered office at Slinková 589/2, 153 00
Prague 16 - Radotín, Czech Republic, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague,
Section C, File 99493, Company Identification Number: 27142663 (hereinafter the “Company”).
What personal data does the Company process about you and why?
As part of its activities, the Company may process personal data obtained from you or from public sources. These
are, in particular, name and surname, address, e-mail, telephone number, account number, ID number and VAT
number, IP addresses and records of communication within the Company's activities, all in order for the Company
to properly fulfill legal obligations or concluded contracts. and at the same time inform you about news within
the Company.
The company provides services in the field of artificial intelligence and big data, image processing, mobile
robotics, SaaS and enterprise systems, and single-purpose device development. It specializes in the design of
information systems and automation of production processes. In the case of processing of data for which the
Company has no other legal basis, it will always request your consent.
To whom does the Company pass on your data?
Our data controller, with whom the Company has always concluded a contract on the processing of personal
data, may become acquainted with your data. For an up-to-date overview of the Company's processors,
contact us as follows. In addition, personal data may be transferred to public authorities and public authorities
if required or permitted by law.
The Company does not transfer your data to any third country or international organization.
How long does the Company keep your data?
The Company will retain your data for the purpose of their processing, ie for the duration of the contract and for
the period required by applicable law, or the Company's legitimate interest in protecting its rights in the event
of complaints or possible disputes, ie during the relevant limitation periods.
Security of your personal data
The security of your personal data is very important to the Company.
The basis is that all employees of the Company are bound by confidentiality and are regularly trained in the
security of information and personal data. The company strictly manages access rights, both at the level of
physical and logical security.
The company also regularly conducts security risk analysis, based on which it proposes and takes the necessary
corrective measures.
Cookies
In order to ensure the proper functioning of the website, the Company uses cookies on the website.
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For system administration purposes, the Company may collect information about your computer, including,
where applicable, information about your IP address, operating system and type of Internet browser, provided
that all such data is anonymised and is exclusively statistical data about how you browse the website of the
company. Based on this information, the Company strives to set up the website so that it is clear and user-friendly
for you.
The Company does not identify individuals.
You can set cookies and their use within your internet browser.
What are your rights?
In accordance with the Regulation, you have the following rights:
•

If the Company carries out any of the processing on the basis of your consent, you can revoke this consent
at any time by contacting the contacts listed below.

•

The right to access your personal data in order to find out what your personal data the Company
processes.

•

The right to correct inaccurate data.

•

The right to delete personal data where justified and possible

•

The right to restrict the processing of your personal data in cases provided for by the Regulation

•

The right to data portability where the legal basis for processing is the need to respect the contractual
relationship and the data are processed automatically

•

The right to object in a situation where the legitimate interest for processing is the legitimate interest of
the Company. In such a case, the Company will stop processing your data for the given purpose, unless it
has a legitimate interest in the processing or for the creation, exercise or protection of its legitimate
claims.

•

If you think that your personal data is being processed unauthorized, you can file a complaint with the
supervisory body, which is the Office for Personal Data Protection for the territory of the Czech Republic.
(www.uoou.cz)

How can you contact us?
Any questions, comments or requests should be directed to the address info@datavision.cz, or in writing to the
address of the Company's registered office.
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