Zásady ochrany osobních údajů
1. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") upravují, jakým způsobem nakládá
společnost FF InPo, s.r.o., se sídlem Klenovice na Hané 177, 79823, IČO: 02393069 (dále jen jako
"Společnost") s Vašimi údaji a informují o zásadách ochrany Vašeho soukromí.
2. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně, a proto se snažíme Vás co nejpřesněji
informovat o tom:
• za jakým účelem a na základě jakého právního základu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
• jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
• jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
• jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
• komu mohou být Vaše osobní údaje předány
• jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů
V případě, že budete potřebovat jakékoli další informace, popřípadě vysvětlení, rádi Vám sdělíme
podrobnosti. S Vaší žádosti se můžete obrátit na náš email: ffinpo@email.cz
3. Tyto Zásady se vztahují na:
• zpracování osobních údajů, které v souvislosti s využíváním námi provozovaných webových stránek
https://www.poradnaposkozenym.cz
• zpracování osobních údajů, které provádíme během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu,
telefonu a dalších prostředků dálkové komunikace
• zpracování osobních údajů, které provádíme během trvání obchodního vztahu s Vámi a s našimi
dalšími dodavateli
• zpracování osobních údajů při plnění našich právních povinností
• zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší
společnosti
Účel zpracování údajů a právní základ zpracování
1. Rozsah osobních údajů, které zpracováváme, se liší na základě účelu zpracování. Osobní údaje
zpracováváme za těmito účely:
a. poskytování poradenských a konzultačních služeb a plnění smlouvy (dále jen "Účel A")
1. Vaše údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat naše poradenské a
konzultační služby (konzultace, odborné konzultace, poradenské služby, semináře a další související
služby).
2. Vždy vyžadujeme pouze přiměřené a relevantní údaje, které jsou nezbytné, abychom Vám mohli
poskytnout naše služby v perfektní kvalitě. Bez těchto údajů bychom Vám nemohli služby poskytnout.
3. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy
b. plnění právních povinností (dále jen "Účel B")

1. Vaše údaje zpracováváme zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů
upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
2. Vaše údaje také zpracováváme za účelem řádného vedení poradenského spisu, včetně elektronické
komunikace, seznamu kontaktních údajů a poskytovaných služeb
3. Pokud nám udělíte souhlas, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze
souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem na ffinpo@email.cz
d. ochrana oprávněného zájmu Společnosti (dále jen "Účel D")
1. Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování naší Společnosti, můžeme Vaše osobní
údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání našich právních nároků.
2. Kromě výše uvedeného můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i pro Vaší identifikaci ve smyslu
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti apod.
Rozsah zpracování osobních údajů
1. Pro poskytování služeb naší Společností za Účelem A, Účelem B a Účelem D od Vás můžeme
požadovat a zpracovávat osobní údaje týkající se Vás, Vaší společnosti či osob, se kterými právně
jednáte nebo s nimi řešíte spor. Jedná se zejména o tyto údaje: • jméno a příjmení • adresa •
datum narození či rodné číslo • telefonní číslo • e-mailová adresa • číslo bankovního účtu a jiné
transakční údaje • název obchodní firmy • identifikační nebo daňové identifikační číslo • další
údaje, které souvisejí s konkrétními službami, které poskytujeme (např. údaje o Vašich obchodních
partnerech, zaměstnancích nebo osobách, se kterými právně jednáte nebo s nimi řešíte spor, spisové
značky, informace o Vašem případu, které nám vyplníte ve webovém formuláři do pole "Vaše
zpráva", informace a dokumenty, které nám zašlete k Vašemu případu formou e-mailové zprávy či
jiného prostředku dálkové komunikace, informace a dokumenty, které nám předáte v listinné
podobě apod.) • v případě vyplnění a odeslání webového formuláře žádosti zpracováváme za účelem
splnění evidenčních povinností o udělení Vašeho souhlasu s těmito Zásadami také datum a čas
odeslání webového formuláře a IP adresu zařízení, ze kterého byl formulář odeslán

Způsob zpracování osobních údajů

1. Ke zpracování Vašich osobních údajů vždy přistupujeme s maximální obezřetností a dbáme na
jejich neustálou ochranu. Využíváme např. šifrovací technologie, elektronické zabezpečení prostor,
SSL certifikáty pro ochranu údajů zadaných prostřednictvím webových formulářů a dalších systémů s
přístupovými hesly. Vaše údaje zpracováváme pouze k výše uvedeným účelům. Vaše osobní data
zpracováváme v listinné podobě i elektronické podobě.

Doba, po kterou budeme Vaše údaje zpracovávat

1. Vaše osobní údaje se obecně snažíme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou a při dodržení
veškerých našich dalších zákonných povinností a s ohledem na zajištění kvality našich poskytovaných
služeb. 2. Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Účelem A zpracováváme po dobu trvání smlouvy,
plnění povinností z ní plynoucích poté po dobu maximálně tří let a dále dle povinností stanovených

právními předpisy (zejména z důvodů plnění povinností daňových, archivačních). 3. Vaše osobní
údaje získané v souvislosti s Účelem B zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

1. Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte jako subjekt údajů následující práva: a.
právo na přístup k osobním údajům 1. Toto právo znamená, že od nás kdykoliv můžete požadovat
informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají či nikoliv. V případě, že takové
údaje zpracováváme, máte právo žádat informace za jakými účely, v jakém rozsahu a jakým
způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme. b. právo na výmaz 1. Toto právo znamená, že v případě,
že nás požádáte, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud: (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které
byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti
zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů,
(4) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními
právními předpisy, (5) odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň již
neexistují žádné další důvody pro jejich zpracování. c. právo podat stížnost na zpracování osobních
údajů 1. V případě, že nespokojenosti s vyřízením Vaší žádosti a uplatnění výkonu práva, máte právo
podat stížnost k dohledovému orgánu - Úřadu na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.:
234 665 111. d. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jste jej
poskytli 1. Odvolat souhlas můžete kdykoliv bez udání důvodu, písemně na adrese společností FF
InPo, s.r.o., se sídlem Klenovice na Hané 177, 79823, nebo telefonním čísle 728 178 300, případně
prostřednictvím emailové adresy ffinpo@email.cz. 2. Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem k
charakteru námi poskytovaných služeb a naší činnosti (poradenská a konzultační činnost), může být v
některých případech uplatnění některého z výše uvedených práv výrazně omezeno právními
předpisy.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 15.04.2020 a mohou být průběžně
aktualizovány

