Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci spolupráce
s TCG Technical Consulting Group, s.r.o.
V TCG Technical Consulting Group, s.r.o. dbáme na ochranu osobních údajů, ctíme soukromí osob
a všechny poskytnuté osobní údaje zpracováváme s náležitou péčí a úctou. Od 25. 5. 2018
vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR), které nastavuje pravidla ke
zpracování osobních údajů a jejich volném pohybu a kterými se všichni musíme řídit.
Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich klientů, dodavatelů a ostatních
smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom:
●
●
●
1.

2.

zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu
zpracování,
zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování,
maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše
osobní údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování poradenských služeb. Získáváme od Vás
obecné osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno, příjmení, telefon, email,
které nám s Vámi umožňují adresnou komunikaci a přípravu Vámi objednaných služeb,
shromažďujeme osobní údaje, které uvádíte při objednávce našich služeb a uzavírání smluv.
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběrového řízení na pracovní pozice v naší
společnosti.

Vaše osobní údaje poskytujeme třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních
údajů mohou být naši konzultanti, dodavatelé, poskytovatelé kurýrních a logistických služeb apod., které
potřebujeme k zajištění realizace služeb pro Vás. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také subjektům
určeným na ochranu práv naší společnosti nebo jiným subjektům, pokud nám to ukládají právní předpisy.
Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí. Vaše osobní údaje
nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech
chráněny.

Jako subjekt údajů máte následující práva:
●
●
●
●
●
●
●
●

právo na informace o zpracování
právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu
právo na výmaz
právo na omezení zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo vznést námitku
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě dotazů nás kontaktujte na: info@tcg.cz, do předmětu uveďte GDPR.

