O CH R A N A O S O B N Í CH Ú D A J Ů
Zásady zpracování osobních údajů v BTI
Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a
dodržujeme zejména následující zásady:
a) zpracováváme pouze osobní údaje v rozsahu, který je přiměřený, relevantní a omezený ve vztahu
ke stanoveným účelům a zpracování osobních údajů probíhá pouze po dobu, která je nezbytná
vzhledem k účelům jejich zpracování;
b) všechny osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
c) zajišťujeme nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému
přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození, neoprávněným přenosům, k
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

d) vždy srozumitelně informujeme o zpracování osobních údajů a o nárocích na přesné a úplné
informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o dalších souvisejících právech;

e) veškeré osoby (zaměstnanci BTI a smluvních partnerů), které přicházejí do styku s osobními údaji,
mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto
údajů. Při takovém předávání dbáme zvláště pečlivě na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti
předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.
f)osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý
účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje
skartujeme.
g) práva klientů, jejichž osobní údaje zpracováváme:
požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme,
přehled Vašich zpracovávaných osobních údajů, využijte formulář žádosti
oprava nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává, a to bez zbytečného odkladu
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Právo na výmaz, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu
nepotřebnosti zpracovávaných osobních údajů pro stanovené účely či protiprávnosti jejich
zpracování).
Právo na omezení zpracování, pokud je dán některý z důvodů stanovených právními předpisy (např.
z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování, nebo
námitky vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech).
Právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají, a to ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu předat jinému správci.
Právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracováním Vašich osobních údajů naší
společností dochází k porušení příslušných právních předpisů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu,
typ, u fyzické osoby také IČ a DIČ.
2. Kontaktní údaje – kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné
kontaktní údaje.
3. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv – identifikační a kontaktní údaje, dále státní příslušnost,
číslo účtu, číslo a platnost průkazu totožnosti.
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