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1. PRO KOHO JE TENTO DOKUMENT URČEN?

Pro vás, pro minulé, budoucí i stávající zákazníky, dodavatele a všechny ostatní zainteresované
strany společnosti CODACO ELECTRONIC s.r.o.

2. O ČEM JE TENTO DOKUMENT?

Chceme transparentně zviditelnit pro všechny, jaké osobní data jsou o vás shromažďována, jak je
s nimi nakládáno, z jakých zdrojů jsou získány, k jakým účelům jsou použity, komu je poskytujeme, jak
je likvidujeme, jaké je jejich zabezpečení proti zneužití a jaká máte práva v oblasti nakládání s osobními
údaji.

3. KDE VŠUDE LEŽÍ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

DRUH ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ PODSTATA

Jméno a příjmení
Telefonní číslo

Mail

Uzavření obchodního vztahu
Navázání komunikace

HeO* pořadač Organizace
HeO* pořadač Kontaktní osoby

Smlouvy, Nabídky, Faktury (vydané, došlé)
Mail, telefon

Vaše papírové vizitky ve vizitkářích, v šuplíku,
Seznamy a databáze v dokumentech office (databáze

obchodních případů, apod), předávací protokol,
specifikační list, obchodní dokumenty, apod.

Plnění smlouvy
Oprávněný zájem

Jméno a příjmení
Pohyb zaměstnance po areálu

firmy
Bezpečnostní důvod

Evidence v knize návštěv Oprávněný zájem

Záznam z kamerového systému Ochrana majetku a zajištění
bezpečnosti ve společnosti

Pro případný náhled a dohledání bezpečnostního
incidentu Oprávněný zájem

Foto, video
Obchodní a marketingové

zviditelnění společnosti Codaco
Electronic s.r.o.

Reference, propagační videa, letáky, brožury, apod. Souhlas

Osobní data z vašich firemních
databází Testování databází, konzultace Uložení databází na testovacím serveru, testování,

náhled, zkoušení funkcionalit při konzultaci Plnění smlouvy

Jméno a příjmení, adresa, mail
uchazeče o práci

Podklad pro zahájení pohovoru na
nabídnutou pracovní pozici

Životopis neúspěšných uchazečů: ihned vymazáno a
skartováno. Úspěšní uchazeči: uloženo půl roku, poté

skartováno, vymazáno.
Oprávněný zájem

Osobní informace pro potřeby
EU projektů (bankovní výpisy,

jméno a příjmení, mail, telefon, trvalé
adresy, doklady o vzdělání, apod.)

Smluvní požadavky daného EU
projektu (výzvy) Uloženo na portálu zadavatele

Plnění právních povinností
Plnění smlouvy

Souhlas subjektu

Jméno, příjmení, telefon – přes
webový formulář, mail, apod. Váš dotaz, poptávka,, apod. Pro případ jednorázového dotazu se jedná o ad-hoc

informaci. Nezpracováváme. Oprávněný zájem

4. JAKÁ KONKRÉTNÍ OSOBNÍ DATA O MĚ CODACO MÁ K DISPOZICI? A PROČ? JAK MOJE
DATA ZPRACOVÁVÁ? ……. A MÁ NA TO VŮBEC PRÁVO?

Aplikace
Databáze
Složky
E-maily
Kontakty
Dokumenty
Zálohy
Archivy
Weby

Dokumenty
E-maily
Kontakty
Aplikace

E-maily
Dokumenty
Aplikace

Aplikace
E-maily
Dokumenty
Web - cloud

Zálohy
Archivy
Externí disky
Síťové prvky
Kamery

Kartotéky
Spisy
Archivy
Vizitky
Diáře
Faktury
Dokumenty
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DRUH ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRÁVNÍ PODSTATA

Jméno, příjmení, telefon, email
zákazníka, dodavatele

Obchodní sdělení
Marketingová kampaň

Obchodní či marketingové sdělení pro vlastní a
související výrobky a služby Oprávněný zájem

Jméno, příjmení, telefon, email
zákazníka, dodavatele

Obchodní sdělení
Marketingová kampaň

Obchodní či marketingové sdělení pro aktivity
nesouvisející s vlastními výrobky a službami Souhlas

Jméno, příjmení, telefon, email
zákazníka, dodavatele

Zpracování poptávky
Jednání o smlouvě

Opakované či jednorázové poptávky
Podklady pro vypracování smlouvy Oprávněný zájem

Jméno, příjmení, databáze
zákazníků s osobními daty jejich

zaměstnanců, printscreeny
Řešení problému Posílání dat partnerům

Plnění smlouvy
Souhlas

Jméno, příjmení, telefon, email Dokončení obchodního případu Přeposílání emailů třetím stranám - dodavatelům, dalším
zainteresovaným stranám

Plnění smlouvy
Souhlas

* HeO – interní informační systém

5. JAK JSTE MOJE OSOBNÍ DATA ZÍSKALI?

Z žádných jiných zdrojů vaše osobní data nezískáváme.

6. POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ DATA TŘETÍM STRANÁM?

Ano.

Vaše osobní data poskytujeme třetím stranám pouze v oprávněných důvodech, kdy se jedná o plnění
smluvních požadavků a z právního hlediska nepotřebujeme Váš souhlas.  Jedná se především o:

§ Jméno, příjmení a telefon na cloudové službě dopravce pro účely doručení zásilky

§ Jméno, příjmení a telefon na cloudové službě (Outlook, webový formulář) pro účel obchodní

korespondence

§ Osobní údaje poskytnuté poskytovateli dotace EU (druh osobního údaje je vázán na podmínky dané výzvy).

§ Osobní údaje v databázích správců.

§ Přeposílání emailů s kontaktními informacemi zákazníka třetím stranám za účelem dokončení

obchodního případu

§ Veřejnost – informace na webu, ve firemním časopisu, marketingovém materiálu apod.
Bez vašeho souhlasu nejsou použity vaše osobní údaje, pokud není naplněna oprávněná právní
podstata pro nakládání s osobními údaji.

Projekty EU
Osobní údaje
nutné pro splnění
podmínek
zadavatele

Veřejné zdroje
Ares
Webové stránky
Facebook
Linked In

Osobní setkání
Veletrhy
Obchodní schůzky
Vizitky
Kniha návštěv
Záznam na kameře

Webové rozhraní
na www.codaco.cz

Dotaz
Životopis
Objednávka
Poptávka

Email
Dotaz
Objednávka
Poptávka
Životopis

Telefon
Hovor
Dotaz
Poradenství
SMS

Dokumentace
Smlouva
Výběrové řízení
Přihláška do školky
Data pro zakázku
Marketingové
materiály

Marketing
leady.cz, seeky.cz
Google analytics
Vaše weby
Personální agentura
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7. CO AŽ SPOLU SKONČÍME, CO BUDE S MÝMI OSOBNÍMI DATY?

Po ukončení našeho vzájemného vztahu jsou vaše osobní data zlikvidována následujícími úkony:

Vaše osobní údaje, které jsou již fyzicky na výtisku nějakého dokumentu např. dodací list, faktura – jsou
zlikvidovány skartací až po uplynutí doby skartace daného dokumentu dle Směrnice o dokumentech.

Osobní údaje poskytnuty za účelem poskytnutí dotace jsou uchovány na portále třetí strany dle
podmínek a pravidel zadavatele.

8. NA CO MÁM PRÁVO?

Formulář pro uplatnění práva naleznete na www.codaco.cz/ke-stazeni

9. JAK TO MÁTE ZABEZEČENÉ TY MOJE DATA – NEMUSÍM SE BÁT ZNEUŽITÍ?

Nemusíte.

Společnost Codaco Electronic přijala přiměřená a náležitá technická a organizační opatření ve vztahu k
interním procesům, IT systémům a platformám využívaným při shromažďování, zpracovávání a
používání údajů za účelem jejich ochrany tak aby nedošlo k neoprávněnému nakládání s vašimi
osobními daty.

Likvidace dat
z informačního
systému HeO –

Znepřístupnění dat z
pořadačů Organizace a

Kontaktní osob

Zrušení kontaktních
údajů

(mail, telefon, skartace
vizitek)

Výmaz ze všech
elektronických

seznamů
(excel, word)

Nahrazení
kontaktu u třetích

stran
(portály dopravců)

Likvidace citlivých
informací

(skartace, výmaz)

Ostatní
(Výmaz nebo návrat

poskytnutých
zákaznických

databází)

o Právo na informace
o Právo na přístup k osobním údajům
o Právo na opravu, vysvětlení, komentář

nebo sjednání nápravy
o Právo na výmaz
o Právo vznést námitku
o Právo na omezení zpracování
o Právo nebýt profilován
o Právo odvolat souhlas

codaco@codaco.cz

CODACO ELECTRONIC s.r.o.
Hemy 825
757 01 Valašské Meziříčí

Uplatňujte na:

x3av7tt
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Dle místa uložení a zpracování osobního údaje jsou uplatňována následující opatření k zabezpečení
osobního údaje:

Místo uložení nebo
zpracování osobního  údaje Bližší upřesnění Zabezpečení

Informační systém HeO Jméno, příjmení, telefon v pořadači Organizace,
Kontaktní osoby, Odběratelé, Dodavatelé

Dostupné všem zaměstnanců používajícím HeO.
Zabezpečeno přístupovými právy. Logování zajištěno.

Osobní údaje na sdíleném disku
(elektronicky)

Poptávky, nabídky, analýzy, smlouvy, veškerá
pracovní dokumentace, různé seznamy

Zabezpečený PC, Přístupová práva do jednotlivých
složek na sdílený disk, soubory pod heslem

Osobní údaje u třetích stran Outlook, Portály dopravců, Portál poskytovatele Přístupová práva, PC pod heslem, zaheslovaný přístup
na portál třetí strany

Osobní údaj na dokumentu
generovaný HeO

Dodací list, faktura, HeO pořadač pro faktury
došlé a vydané

Práva do příslušného modulu, práce pod heslem v
systému, zabezpečený PC

Osobní údaje vytištěné Vizitky, objednávky, poptávky, smlouvy, přihlášky,
životopisy

Zabezpečeno v zamčené kanceláři
Pro vybrané případy i v uzamčené skříni

Fyzické zabezpečení kanceláří/areálu

Historické údaje - výtisk Zastaralé dokumenty ve spisovně – veškeré
portfolio dokumentů

Uloženo ve spisovně, řízený přístup do místnosti, klíče
pro vybrané osoby

Historické údaje - elektronicky Záloha disků a databází HeO V serverovně – řízený přístup
Záložní server – uzamčená skříň typu rack

Údaje v mobilním telefonu Jméno, příjmení, telefonní číslo, mail Uzamčený telefon čtyřmístným pinem, nebo
biometrickým údajem nebo kombinací obojího.

Server Kamerové záznamy z bezpečnostních kamer

Uloženo na zabezpečeném serveru, automatické
mazání po zhruba dvou měsících dle místa na disku.
Definovaná práva pro on-line náhled (recepce, zástup

recepce)

Portál poskytovatele dotace EU
Osobní data potřebná pro dokladování funkčnosti

projektu EU – na portále zadavatele, výtisk
v šanonu, Z-ko

Přístup pod zaheslovaný PC. Zaheslovaný přístup do
portálu

Výtisky podkladů pro projekt EU
Osobní data potřebná pro dokladování funkčnosti

projektu EU – na portále zadavatele, výtisk v
šanonu, Z-ko

Uzamčená kancelář s řízeným přístupem, uzamčená
skříň

10. NÁŠ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM DATŮM

Codaco Electronic s.r.o. je povinna informovat všechny zainteresované strany (zákazník, dodavatel,
apod.) o tom, jak jsou vaše osobní údaje používány, tj. zejména sdělit druh osobních dat, které má
k dispozici, jejich zamýšlené použití, zpracovávání údajů, právní nárok a jakou dobu se uchovávají. To
řeší tento dokument, vaše souhlasy, smlouvy a skartační řád.

Shromážděné údaje se používají pouze za účelem uvedeným v tomto dokumentu a pokud by mělo dojít
k jinému využití vašich dat bez právního opodstatnění potřebujeme váš písemný souhlas.

Společnost Codaco Electronic s.r.o. dbá na to, aby osobní údaje byly správné a aktualizované a
s ohledem na účel jsou nastavena opatření, že je zajištěno vymazání, zablokování či oprava
nesprávných či neúplných informací.


