OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR
dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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), tzv. GDPR (dále také Nařízení nebo GDPR)
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Jedním z primárních cílů společnosti Eco Rec s.r.o. (dále také společnost) je zákonnost, korektnost a
transparentnost v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů (dále také OÚ) externích subjektů údajů
(dále také SÚ), se kterými společnost má uzavřen jakýkoliv smluvní vztah, případně hodlá smluvní vztah
uzavřít, a dále všech SÚ, kteří navštíví sídlo či prostory společnosti, případně jiným způsobem vstoupí
do jednání či součinnosti se společností a to třeba i návštěvou internetových stránek společnosti na
adrese www.eco-rec.cz
Společnost se zavazuje, že OÚ všech externích SÚ bude zpracovávat v souladu se všemi
ustanoveními Nařízení, zejména pak zákonně v souladu s čl. 6 Nařízení, bude dodržovat zásady
pro zpracování OÚ dle čl. 5 Nařízení, zajistí transparentní informace, sdělení a postupy pro
výkon práv SÚ dle čl. 12 až 22 a čl. 34 Nařízení, bude usnadňovat výkon práv SÚ dle č. 12, a
zajistí zabezpečení OÚ v souladu s čl. 32 Nařízení. Účelem této politiky zpracování a ochrany
OÚ je poskytnutí základní a přehledné informace o zpracování OÚ v souladu s čl. 12, v rozsahu
čl. 13 a 14 Nařízení, stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným
způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

ZÁKLADNÍ A PŘEHLEDNÉ INFORMACE
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OÚ
Správce OÚ: Eco Rec s. r. o.
Sídlo: Vejvodova 442/10, 110 00 Praha 1
Spisová zn.: vložka 69988, oddíl C zapsaná v OR Městského soudu v Praze
IČ: 25784773
Datová schránka: z2h2wga
tel.: 724 084 573
E-mail: p.suchyna@eco-rec.cz
web:www.eco-rec.cz
KONTAKTNÍ ÚDAJE POVEŘENCE OÚ
Sídlo: Vejvodova 442/10, 110 00 Praha 1

Datová schránka: z2h2wga
tel.: 724 084 573
E-mail: p.suchyna@eco-rec.cz
INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Budete-li mít jakékoliv dotazy vůči zpracování Vašich OÚ či pokud chcete uplatnit Vaše práva
SÚ, kontaktujte správce OÚ na výše uvedených kontaktech nebo osobně v sídle správce OÚ,
případě kontaktujte přímo tzv. Pověřence pro ochranu OÚ prostřednictvím
emailu p.suchyna@eco-rec.cz nebo výše uvedených kontaktů.

