ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů: GALA a.s., IČO 499 69 820, se sídlem Západní 1/75, Krasice, 796 04 Prostějov
telefon:
+420 582 314 314
e-mail:
gala@gala.cz
(dále také jen „my“ nebo „společnost“)
Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž
osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1. Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:
a) Uchazeči o zaměstnání
b) Zákazníci
c) Dodavatelé zboží a služeb
d) Potenciální zákazníci a dodavatelé
e) Reprezentanti společnosti
Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže:
Kategorie subjektů
údajů
Uchazeči o
zaměstnání

Účel zpracování osobních
Právní základ a zpracovávané osobní údaje
údajů
Posouzení vhodnosti
 Právním základem je provedení opatření přijatých před
uchazeče při výběrovém
uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
řízení a znovu oslovení v  Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje,
případě zrušení
údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a
pracovního poměru s
další informace obsažené ve Vašem životopise.
jiným vybraným
uchazečem ve zkušební
době

Doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme po
dobu 3 měsíců od ukončení
výběrového řízení.

Kategorie subjektů
údajů
Uchazeči o
zaměstnání

Naši zákazníci a
dodavatelé

Účel zpracování osobních
Právní základ a zpracovávané osobní údaje
údajů
Opětovné oslovení
 Právním základem je Váš souhlas.
uchazeče s nabídkou
 Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje,
jiného pracovního místa
údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a
další informace obsažené ve Vašem životopise.
Případné prokázání
 Právním základem je náš oprávněný zájem.
dodržení zákazu
 Shromažďujeme identifikační, kontaktní osobní údaje a
diskriminace a povinnosti
údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech uchazečů o
rovného zacházení dle
zaměstnání za účelem případného prokázání souladu
zákona o zaměstnanosti
postupu při výběrovém řízení na pozici zaměstnance s
při výběrovém řízení na
ustanoveními zákona o zaměstnanosti o zákazu diskriminace
zaměstnance
a povinnosti rovného zacházení.
Plnění a realizace smluv
 Právním základem je plnění smlouvy.
uzavřených se zákazníky,  Většinu zákazníků tvoří právnické osoby (PO), u nichž
dodavateli
zpracováváme kontaktní údaje fyzických osob (FO), s nimiž
v rámci uzavírání a plnění smlouvy komunikujeme.
Výjimečně obchodujeme s podnikajícími FO, o nichž
zpracováváme identifikační údaje (zejména jméno, příjmení,
IČ), kontaktní údaje (zejména doručovací adresu nebo
adresu bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (zejména číslo
bankovního účtu), údaje o aktuálních
objednávkách/dodávkách a o uplatněných reklamacích.
Uplatňování nároků ze
 Právním základem je náš oprávněný zájem.
smluvních vztahů po
 O zákaznících a dodavatelích z řad FO zpracováváme
ukončení smlouvy
identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, historii
objednávek a reklamací, historii komunikace. Tyto údaje
jsou po ukončení sml. nezbytné pro vyřizování reklamací,
vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv
uzavřených mezi námi a našimi zákazníky nebo dodavateli.
V rámci této dokumentace mohou být uchovány i
identifikační a kontaktní údaje FO zastupujících PO.

Doba zpracování
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu 3 let
od ukončení výběrového řízení
nebo do odvolání vašeho souhlasu.
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu 3 let
od ukončení výběrového řízení,
v případě probíhajícího soudního
řízení po celou jeho dobu.

Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu trvání
smluvního vztahu.

Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu 3 let
od ukončení smluvního vztahu a jeli zahájeno správní nebo soudní
řízení, pak po celou dobu těchto
řízení.

Kategorie subjektů
údajů
Naši zákazníci a
dodavatelé

Potenciální zákazníci
a dodavatelé

Reprezentanti
společnosti

Všechny kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování osobních
Právní základ a zpracovávané osobní údaje
údajů
Šíření obchodních sdělení  Právním základem je náš oprávněný zájem.
v podobě emailových
 Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů
newsletterů obsahujících
zákazníků a dodavatelů dochází za účelem šíření obchodních
nabídku zboží a aktuality
sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
 V případě, že osobu nelze považovat za našeho zákazníka ve
smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zasíláme jí obchodní sdělení
jen s jejím výslovným souhlasem.
Plnění našich povinností  Právním základem je plnění právních povinností, které nám
v oblasti vedení účetnictví
ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví, zákon o
a v oblasti daní
dani z přidané hodnoty a jiné daňové zákony.
 Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní
údaje, historii objednávek a reklamací, historii komunikace.
Oslovování nových
 Právním základem je náš oprávněný zájem.
dodavatelů evidence
 Zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje a
výsledku jednání s nimi a
informace o výsledku jednání s potenciálními zákazníky a
potencionálními
dodavateli, ať již jde o podnikající osoby fyzické nebo o
zákazníky
kontaktní osoby v osobách právnických.
Marketing a prezentace  Právním základem je souhlas reprezentanta.
společnosti
 Ve spojení se jménem a příjmením zpracováváme zejména
fotografie, videa, zvukové záznamy a sportovní výsledky.

Bezpečnost a ochrana
majetku

 Právním základem je náš oprávněný zájem.
 Záznam z kamerového systému z areálu, dílen a skladu
zpracováváme za účelem zachycení situací, které vedly ke
vzniku škody. Záznamy v žádném případě nejsou využívány
ke sledování osob, zaměstnanců nebo k jejich trestání.

Doba zpracování
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány na dobu
neurčitou až do okamžiku, kdy se
příjemce odhlásí z odběru.

Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu 5
let od konce zdaňovacího období,
ve kterém se uskutečnila transakce.
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu
neurčitou (do uplatnění práva na
výmaz).
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány na dobu
neurčitou, až do okamžiku, kdy
reprezentant odvolá svůj souhlas.
Odvoláním souhlasu nejsou
dotčena zpracování provedené
před tímto odvoláním.
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje zpracovávány po dobu 7 dní
a v případě incidentu po dobu
nezbytnou pro jeho vyřešení.

Kategorie subjektů
údajů
Všechny kategorie
subjektů údajů

Účel zpracování osobních
Právní základ a zpracovávané osobní údaje
údajů
Výběr archiválií
 Právním základem je plnění právní povinnosti dle zákona č.
(archivace)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě o výběru
archiválií.

Doba zpracování
Za tímto účelem mohou být osobní
údaje po odpadnutí výše
uvedených účelů zpracovávány
ještě po přiměřenou dobu
stanovenou archivačním řádem.

2. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii
V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).
Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:
 zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR:
- zejména Vision Praha s.r.o. (poskytoval systému Vision),
- ORTEX spol. s r.o. (poskytovatel systému Orsoft),
- Kerio Technologies (e-maily, firewall),
 orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
 jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného
zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

3. Cookies
Po vaší první návštěvě našich stránek https://www.gala.cz/ odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek
pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to krátký textový soubor, obsahující specifický řetězec znaků
s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči.
Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies
informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.
Naše internetové stránky využívají službu Google Analytics, při níž do Vašeho počítače ukládají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané výhradně
našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany). Cookies první strany využíváme pouze k anonymnímu sledování návštěvnosti webu a uživatelských
preferencí návštěvníků z jednotlivých států.

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

5. Vaše práva jako subjektu údajů
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených
článkem 7 GDPR.
Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených
článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených
článkem 22 GDPR.
Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového
úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz
Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.

