Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst.
1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které
nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, zasíláme Vám

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním
Vašich osobních údajů správcem, kterým je Luyten CZ, s.r.o - jako výrobce softwarového produktu
TaxEdit pro ČR a SR, viz www.taxedit.cz.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování
Vašich osobních údajů za účelem plnění licenční smlouvy, technické podpory a vedení obchodní
agendy, je
LUYTEN CZ, s.r.o., Mikšíčkova 1480/23, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 60731745, DIČ: CZ60731745, spis.
značka C 17513 vedená u Krajského soudu v Brně, tel. +420 548 210 607, email taxedit@luyten.cz
Luyten CZ, s.r.o jako správce předává údaje zpracovateli, kterým je z níže uvedených ten prodejce, od
kterého jste získali Vaši licenci TaxEditu
KONZULTA Brno,a.s., Veveří 456/9, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 25548085, DIČ: CZ25548085, spis. značka
B 2781 vedená u Krajského soudu v Brně, tel. +420 541 128 531, email obchod@konzulta.cz
Solitea Česká republika, a.s., Drobného 49, 602 00 Brno, IČO: 25568736, DIČ: CZ25568736, spis.
značka B 3012 vedená u Krajského soudu v Brně, tel. +420 800 776 776, email obchod@money.cz
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 829 01 Bratislava, IČO: 36237337, DIČ: SK2020193890, spis.
značka Sa 2969/B vedená u Okresného súdu Bratislava I, tel. +421 915 744 433, email
hotline@taxedit.sk
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením
o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění licenční smlouvy, technická podpora a vedení
obchodní agendy.
Veškeré Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracováváme na základě Vámi poskytnutých
údajů. Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu trvání platnosti řádné licence nebo
následné licence podle „Licenční smlouvy“, článek „Doba platnosti licence“. Žádostí o ukončení licence
nebo žádostí o výmaz osobních údajů bude ukončena funkčnost programu Taxedit a jeho technická
podpora.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování,
ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a údaje nutné k řádnému plnění
licenční smlouvy a to v rozsahu










Jméno a příjmení
Adresa
Název společnosti
Adresa
E-mail
Telefon
IČO
DIČ
IP adresy aktivovaných počítačů

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní
údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze výše uvedenému zpracovateli,
což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů.
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako
správci můžete uplatnit:





právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním
údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
právo na výmaz (a tím i ukončení platnosti licence) nebo omezení zpracovávání Vašich
osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci/zpracovateli pro ochranu osobních
údajů, jak je uvedena v tomto informačním memorandu. K tomu můžete využít odpovídající emailové
adresy taxedit@luyten.cz nebo obchod@konzulta.cz nebo písemně na adresu Luyten CZ, s.r.o,
Mikšíčkova 1480/23, Židenice, 615 00 Brno .

Pokud si přejete odvolat dříve udělený souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení, pošlete na
email taxedit@luyten.cz nebo obchod@konzulta.cz zprávu se zněním „Nepřeji si zasílání obchodních
sdělení“ . Toto odmítnutí nemá vliv na funkčnost programu a související služby.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo
podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 70837627
se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www.uoou.cz
Obchodní tým TaxEdit, Konzulta Brno a.s., tel. +420 541 128 531, email obchod@konzulta.cz
Vývojový tým Luyten CZ s.r.o., tel. +420 548 210 607, email taxedit@luyten.cz

