ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost TOP EXPO CZ s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 28, Praha 2, IČO: 28473311, jako správce osobních
údajů, Vás jako uživatele našich webových stránek www.top-expo.cz informuje o níže popsaném shromažďování
osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Rozsah zpracování osobních údajů
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu, můžete být požádáni o vyplnění
určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Vaše jméno, příjmení, titul
název Vaší společnosti či společnosti Vašeho zaměstnavatele
adresa nebo sídlo společnosti,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
telefonní číslo nebo
e-mailová adresa
bankovní spojení

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které
nám výslovně sdělíte.
Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme výhradně k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám
informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely registrace pro vstup na naše konference, semináře či
společenské akce. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a
e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás
informovali o soutěžích, konferencích, seminářích, společenských akcích, nebo publikacích, které produkujeme a
které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání
obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám
zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu info@top-expo.cz, případně na adresu, ze které jste od nás obdrželi
obchodní sdělení.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost TOP EXPO CZ. Vaše osobní údaje nebudeme
předávat dalším subjektům.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, či plnit
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů,
jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz;
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@top-expo.cz.
Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 30. 6. 2018

