INFORMAČNÍ DOLOŽKA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souvislosti s uplatněním požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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) informujeme o zásadách
zpracování vašich osobních údajů a o Vašich právech s tím souvisejícími.

1.

2.

3.
4.

Správcem vašich osobních údajů zpracovávaných Polskou komorou daňových poradců je: Krajowa Izba
Doradców Podatkowych (Polská komora daňových poradců) (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. č. 3/310,
02-362 Varšava.
Máte-li otázky týkající se způsobu a rozsahu zpracování svých osobních údajů v rozsahu působnosti Polské
komory daňových poradců a rovněž vašich práv, můžete kontaktovat kancelář Polské komory daňových
poradců ve Varšavě, a to na e-mailové adrese: biuro@kidp.pl.
Správce osobních údajů, tj. Polská komora daňových poradců, zpracovává vaše osobní údaje na základě
platných ustanovení zákona, uzavřených smluv a na základě uděleného souhlasu.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely:
a) splnění právních povinností uložených Polské komoře daňových poradců;
b) plnění smluv uzavřených s externími subjekty;
c) v ostatních případech jsou vaše osobní údaje zpracovávány výhradně na základě předchozího
souhlasu v rozsahu a účelu uvedeném v obsahu souhlasu.

5.

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pro účely, o nichž se hovoří v bodu 4, mohou být příjemci
vašich osobních údajů být:
a) orgány státní moci a subjekty plnící veřejné úlohy nebo jednající na příkaz orgánů státní moci,
v rozsahu a pro účely, které vyplývají z předpisů všeobecně platných zákonů;
b) jiné subjekty, které na základě příslušných smluv podepsaných s Polskou komorou daňových
poradců zpracovávají osobní údaje, jejichž správcem je Polská rada daňových poradců.

6.

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k plnění cílů uvedených v bodu 4, přičemž po této době
po období a v rozsahu požadovaném ustanoveními všeobecně platných zákonů.

7.
a)
b)
c)

V souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů máte následující práva:
právo na přístup k osobním údajům, včetně práva na získání kopií těchto osobních údajů;
právo na opravu osobních údajů, pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo nekompletní;
právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut), pokud:
• už osobní údaje nejsou nezbytné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jiným způsobem
zpracovány,
• osoba, jejíž se osobní údaje týkají, podala námitku proti zpracování osobních údajů,
• osoba, jíž se osobní údaje týkají, odvolala souhlas se zpracováním osobních údajů, který je nutný
pro zpracování osobních údajů, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
• jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákony,
• osobní údaje musejí být vymazány za účelem splnění povinnosti vyplývající z ustanovení
zákona;
právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
• osoba, jíž se osobní údaje týkají, zpochybňuje řádnost osobních údajů,
• je zpracování osobních údajů v rozporu se zákony a osoba, jíž se osobní údaje týkají, se staví pro
výmazu osobních údajů a namísto toho požaduje jejich omezení,
• správce už nepotřebuje osobní údaje pro své účely, ale osoba, jíž se osobní údaje týkají, je
potřebuje pro stanovení, ochranu nebo vymáhání práv,

d)

e)

f)

• osoba, jíž se osobní údaje týkají, podala námitku vůči zpracování osobních údajů do doby, než
je stanoveno, zda jsou právně odůvodněné důvody na straně správce nadřazené důvodům
námitky;
právo na přenositelnost osobních údajů, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
• zpracování osobních údajů probíhá na základě smlouvy uzavřené s osobou, jíž se osobní údaje
týkají, nebo na základě souhlasu uděleného touto osobou,
• zpracování probíhá automaticky;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou současně splněny následující podmínky:
• nastanou příčiny související s vaší zvláštní situací u zpracování osobních údajů na základě úlohy
plněné ve veřejném zájmu nebo v rámci správy státní moci správcem,
• zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z právně odůvodněných zájmů realizovaných
správcem nebo třetí stranou, s výjimkou situací, kdy nadřazený charakter vůči těmto zájmům
mají zájmy nebo základní práva a svobody osoby, jíž se osobní údaje týkají, vyžadující ochranu
osobních údajů, zejména kdy je osoba, jíž se osobní údaje týkají, dítětem.

8.

Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu osoby ke zpracování osobních údajů (č. 6 odst.
1 písm. a) GDPR), máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost
zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

9.

Získáte-li informaci o nezákonném zpracování svých osobních údajů v Polské komoře daňových poradců,
máte právo podat stížnost ke kontrolnímu orgánu příslušnému pro ochranu osobních údajů.

10. Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu osoby, jíž se osobní údaje týkají, je vaše
poskytnutí osobních údajů správci dobrovolné.
11. Poskytnutí vašich osobních údajů je povinné, pokud podmínku pro zpracování osobních údajů stanovuje znění
zákona nebo smlouva uzavřená mezi stranami.
12. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automaticky a nebudou profilovány.

