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INFORMAČNÍ MEMORANDUM
Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v naší společnosti Solutions For Media Praha, s.r.o.   v souvislosti s poskytováním našich   služeb
zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z
jakých zdrojů je získáváme, k  jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních
údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem tohoto Informačního memoranda. Vaše dotazy též rádi zodpovíme na   office@media-sol.com.

1.   Obecné informace
Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem
na plnění smluvních povinností a ve vztahu k orgánům veřejné správy. 

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů 
a dodržujeme zejména následující zásady:

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a
pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme
zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
Vaše osobní údaje chráníme; proto zpracováváme osobní údaje   způsobem, který eliminuje neoprávněný nebo nahodilý přístupu
k  osobním údajům klientů nekompetentní osobou, k  jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k  jejich jinému
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. Solutions For Media Praha, s.r.o., se sídlem Praha 9,  Poděbradské 186/56,  PSČ
198 00, IČO , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 65701. 25737708

2.2.  Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svou  službu,
případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

(a)    Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely k dodržení našich právních
povinností, zejména

plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci (pravidla pro nakládání s osobními daty pramenící z pracovněprávních
vztahů viz příloha č.1);
plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí;
splnění archivačních povinností;

(b) Uzavření nových smluv s obchodními partnery (  právnickými osobami).

(c) Udržení a rozšíření obchodních vztahů s obchodními partnery (právnickými osobami). 

2.3.   Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.  Konkrétně jde o: 



2

Identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, pohlaví, oslovení
Kontaktní údaje – adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa
Další údaje – bankovní spojení, vzdělání, pracovní zařazení, ekonomická situace, zájmy

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše společnost  zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování  v informačních systémech
naší společnosti . 

 

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje   jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, vždy
však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie, kde sídlí naši partneři (více v příloze
č. 2). 

2.8.  Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost 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 zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů
vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní
údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

(a)  v případě zákonných důvodů je doba zpracování vždy určená nutnou dobou definovanou příslušným zákonem. 

(b)  v případě plnění smluvních závazků je doba zpracování určena dobou trvání smluvního vztahu či podmínkami definovanými v jednotlivých
prováděcích smlouvách (například Smlouvou o hostingu).

(c) v případě udržení a rozšíření obchodních vztahů s právnickými organizacemi (našimi klienty) jsou data uchovávána obvykle po dobu deseti
let. 

2.9.  Právo odvolat souhlas

Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém
případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být
oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pište prosím na  . office@media-sol.com

2.10.  Vaše právo žádat o přístup k osobním údajům a ochrana práv klientů

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace
o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na
poskytnutí této informace.

3.   Solutions for Media, s.r.o. jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá naše společnost s osobními údaji klientů též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde o všechny případy, kdy
plníme své závazky z uzavřených smluv. Zejména smlouvy Licenční, Servisní a smlouvy O hostingu (seznam našich hostingových partnerů
viz příloha č. 2). Po dobu účinnosti těchto smluv zpracovává naše společnost pro účely plnění výkonu činností tyto osobní údaje Subjektů:

Identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, pohlaví, oslovení
Kontaktní údaje – adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa
Další údaje – bankovní spojení, vzdělání, ekonomická situace, zájmy
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4.  Informační memorandum

Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 20. 5. 2018. Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových
stránkách naší společnosti. Odpovědnou osobou, která Vám odpoví na Vaše dotazy ohledně zpracování osobních údajů je jednatel
společnosti Ing. Lukáš Záruba,   office@media-sol.com.

Příloha č. 1:  Pravidla nakládání s pracovněprávními osobními daty. 

Přístup k těmto osobním datům má: 

vedení společnosti 
zaměstnanec odpovědný za pracovněprávní agendu 
externí mzdová účetní Petra Baumruková, IČO: 71350276

Způsob zpracování a zabezpečení:

Zahrnuje manuální i automatizované zpracování,  v informačním systému naší společnosti (Contract for Media) a v papírové (fyzické) podobě.
Fyzické dokumenty jsou uchovávány výhradně v . Přístup k dokumentům mají pouze oprávněné osoby viz výše. uzamykatelné skříni

Příloha č.  2:  Seznam zpracovatelů:

VSHosting s.r.o., IČO: 61505455
Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy
americké
Petra Baumruková, IČO: 71350276
Ing. Pavel Kolman, IČO: 00990043
Milan Ježek, IČO:05853192
Bc. Jiří Slivarich, IČO: 06161863
MEDIA SOLUTIONS SLOVAKIA a.s., IČO 35912596 se sídlem na adrese Podzáhradná 4, Bratislava, 821 07, Slovenská republika
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