ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
poskytnutých společnosti KTST s.r.o. IČ 0459299, se sídlem Masařská 323/6, Opava - Město, PSČ 746 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 64279, (dále jen
„Poskytovatel“) odesilatelem prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetové adrese
http://www.ek.cz/kontakty/chci-usetrit (dále jen „Formulář“)
1.

Zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Poskytovatel zpracovává osobní údaje odesílatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění („Zákon o ochraně osobních údajů“) pro účely
i.
ii.

kontaktování odesílatele s nabídkou na přihlášení do energetické soutěže a uskutečnění
souvisejících kroků;
marketingu, zejména pro informování odesílatele o produktech a službách Poskytovatele a třetích
osob;

a to v rozsahu údajů uvedených odesílatelem ve Formuláři.
K výše uvedeným účelům jsou Poskytovatel nebo jím pověřené osoby oprávněny využít také podrobnosti
elektronického kontaktu, tj. elektronickou adresu a telefonní číslo odesílatele.
Způsob zpracování osobních údajů
Poskytovatel zpracovává osobní údaje dle tohoto článku jak prostřednictvím automatizovaných prostředků
v rámci informačních systémů Poskytovatele, tak i manuálně. Zpracování provádějí zaměstnanci
Poskytovatele v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Veškeré osoby, jež se dostávají do styku
s osobními údaji, jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Období zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou Poskytovatelem zpracovány (i) pro účel uvedený v bodě i. výše do doby provedení
přihlášky/objednávky tzv. energetické soutěže odesílatelem, nebo do odvolání souhlasu odesílatelem a
současně nejdéle po dobu jednoho (1) roku a (ii) pro účel uvedený v bodě ii. výše po dobu pěti (5) let ode
dne poskytnutí osobních údajů, nebo do odvolání souhlasu odesílatelem.
Zpřístupnění osobních údajů
Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účel uvedený v bodě ii. výše mohou být zpřístupněny za
marketingovými účely společnostem Inotel CZ s.r.o., IČ 02485133, sídlem Václavské náměstí 806/62, Nové
Město, 110 00 Praha 1, společnosti Zdravá nemovitost s.r.o., IČ 05023441, sídlem Václavské náměstí
806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1, a případně také dalším osobám ve skupině Poskytovatele.
Práva odesílatele
Poskytovatel je na žádost odesílatele povinen poskytnout mu informaci o zpracování jeho konkrétních
osobních údajů v zákonném rozsahu. Za poskytnutí těchto informací je Poskytovatel oprávněn požadovat
náhradu nákladů nezbytných na poskytnutí těchto informací.
Domnívá-li se odesílatel, že zpracování jeho osobních údajů probíhá v rozporu se Zákonem o ochraně
osobních údajů nebo s ochranou jeho osobního a soukromého života, má právo požádat Poskytovatele o
vysvětlení, případně může po Poskytovateli požadovat odstranění tohoto stavu zejména provedením
opravy, blokování, doplnění nebo likvidaci zpracovávaných osobních údajů.
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Shledá-li Poskytovatel žádost dle předchozího odstavce jako oprávněnou, neprodleně odstraní závadný
stav. Poskytovatel rovněž bez zbytečného odkladu informuje odesílatele o vyřízení jeho žádosti dle
předchozího odstavce.
Poučení a prohlášení odesílatele
Odesílatel bere na vědomí, že poskytnutí údajů uvedených ve Formuláři je dobrovolné, a souhlas se
zpracováním jeho osobních údajů je oprávněn kdykoliv odvolat.
Odesílatel současně prohlašuje, že osobní údaje, které uvedl ve Formuláři jsou pravdivé, přesné, úplné,
jsou poskytnuty dobrovolně, a že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů, souhlasí s nimi, a je
si vědom svých práv uvedených výše, zejména svého práva souhlas se zpracováním osobních údajů
kdykoliv odvolat.
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