ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná ustanovení
LUGI s.r.o. zpracovává a uchovává veškeré získané osobní údaje v souvislosti s poskytováním služeb
zákonným způsobem a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů a v souladu s obecným nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“), které je účinné od 25. 5. 2018.
Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osoby, které LUGI s.r.o. zpracovává v rámci poskytování služeb.
Aktuální verze těchto Zásad zpracování osobních údajů je vždy dostupná na internetových stránkách:
www.lugi.cz/data/gdpr.pdf k dohledání na: www.lugi.cz/kontakt

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je LUGI s.r.o., se sídlem Vltavská 11, 252 66 Libčice nad Vltavou, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91101, ze dne 16. 12. 2002.
Aktuální kontaktní informace naleznete na adrese www.lugi.cz/data/gdpr.pdf

Účel zpracování osobních údajů
Data využíváme pro uzavření řádné kupní smlouvy a její plnění. V našem případě jde zejména o
výrobu a dodání nábytku, interiérů a doplňků. Osobní údaje využíváme vždy v rozsahu, který je pro
daný účel nezbytný.
Souhlas můžete udělit také ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Konkrétně k
registraci k odběru newsletterů – zasílání aktuálních informací o novinkách, realizacích, akcích,
výstavách apod. Souhlas s odběrem je možné odvolat v zápatí každého newsletteru.

Sdílení a předávání osobních údajů
Osobní údaje, kromě pracovníků firmy LUGI, zabezpečujících výrobu či dodání produktů na adresu
dodání, mohou být v některých případech předány třetím subjektům. Vždy se jedná o subjekty, které
nám poskytují své služby (např. účetní firma, IT správce). Se všemi jsme za účelem ochrany Vašich
osobních údajů uzavřeli korektní smlouvu.

Kamerový systém
V prostorách LUGI s.r.o. je umístěn kamerový systém, prostřednictvím kterého dochází ke zpracování
osobních údajů zaměstnanců i návštěvníků výrobní haly LUGI (na adrese Areál Šroubáren 40, 252 66

Libčice nad Vltavou), a to za účelem ochrany majetku LUGI s.r.o., zaměstnanců i návštěvníků. Kamery
snímají obraz nepřetržitě. Záznamy z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní
a po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány. Na žádost orgánů činných v trestním řízení
mohou být záznamy z kamerového systému těmto orgánům zpřístupněny.

Zabezpečení dat
LUGI s.r.o. zavedla a udržuje nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a
procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro
Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit Vaše osobní
údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.
Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění
odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné
zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou
uložena osobní data atd.

Práva subjektu údajů
V souladu s platnými právními předpisy máte právo:
1. Právo na přístup a přenositelnost osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli.
Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme.
2. Právo na opravu (resp. doplnění)
Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že
jsou vaše osobní údaje (zejména kontaktní údaje) nepřesné nebo neúplné, můžete nás
požádat o opravu těchto osobních údajů.
3. Právo na výmaz
Můžete nás požádat o výmaz některých svých osobních údajů.
4. Právo vznést námitku
Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na
základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu.
Pokud se na naší straně neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad
vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.
5. Právo na omezení zpracování
V souvislosti s uplatněním výše uvedených práv nás můžete požádat také o dočasné omezení
zpracování svých osobních údajů.
V případě potřeby se můžete obrátit na pověřenou osobu a požádat ji o informace, případně výmaz a
opravu nepřesných dat. Vaše právo se vztahuje také na omezení zpracování, uplatnění námitky proti
profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Stačí vyplnit žádost a po
ověření totožnosti v sídle LUGI s.r.o. (Areál Šroubáren 40, 252 66 Libčice nad Vltavou) bude vyřízena.
Pro informace nás můžete kontaktovat na email: kancelar@lugi.cz

