INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ PRO DOBROVOLNÉ ZADÁVÁNÍ ODEČTŮ (DÁLE JEN „APLIKACE“)
podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
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V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a
o Vašich právech, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
ve znění pozdějších předpisů. Tyto zásady mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí smlouvy
o sdružených službách dodávky plynu ani jiné smlouvy.
Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů Vás jako našeho zákazníka, osoby
oprávněné jednat za našeho zákazníka nebo jiné osoby (dále též souhrnně „Subjekt údajů“), a to v případě, že se
Vaše údaje dozvíme přímo od Vás nebo nám je poskytne někdo jiný.
Správce, společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, (dále též „GasNet“), tímto
dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 Nařízení, a to poskytnutím informace o zpracování
osobních údajů Subjektu údajů transparentním způsobem. GasNet získává osobní údaje Subjektů údajů zejména
od nich samých v rámci jednání o uzavření smlouvy. GasNet vždy informuje Subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí
osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné. Poskytnutí dobrovolných
osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi Subjektem údajů a GasNet a také významně zefektivní
poskytování služeb.
Právní titul pro zpracování osobních údajů pro daný účel je dán smluvním vztahem, který je uzavřen mezi GasNet
a zákazníkem, a dále rovněž i oprávněným zájmem ze strany GasNet.
GasNet zpracovává pro účel Aplikace následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:
a) identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého, případně přechodného bydliště,
doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa;
b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa;
c) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení
a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, EIC odběrného místa.
GasNet v souvislosti s Aplikací nezpracovává osobní údaje, které jsou generovány mobilním telefonem (např. lokační
údaje, telefonní seznam atd.).
Doba zpracování je vymezena dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s GasNet (aktivního užívání Aplikace), a dále
3 následujícími roky po jeho ukončení, a to z důvodu možného reklamačního řízení.
Osobní údaje Subjektu údajů jsou ze strany GasNet zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být
zpřístupněny zaměstnancům GasNet, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, dále
zpracovatelům, výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, případně obdobného právního ujednání
a eventuálně další osobě v souladu se Zákonem a Nařízením. Ucelený výčet informací, práv a povinností Subjektu
údajů a GasNet ve vztahu ke zpracování osobních údajů a seznam zpracovatelů a příjemců je zveřejněn na webové
stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju).
Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla dne 29. 10. 2020.

