Vážení uživatelé systému MESOH,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy
o tom, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji, které o vás, jakožto o účastnících
systému MESOH shromažďujeme.
Osobní údaje, které nám obce/města, jakožto správci těchto údajů v souvislosti
s provozováním naší služby motivačního a evidenčního systému MESOH poskytují, jsou,
pokud se týká rozsahu vašeho jména, příjmení, data narození a bydliště, povinné, neboť jimi
dochází k Vaší jednoznačné identifikaci. Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy
uzavřené mezi naší společností a danou obcí/městem. Tyto a případně další údaje (v souladu
s aktuálně platnou legislativou) také zpracováváme pro účely evidence místních poplatků (za
provoz systému shromažďování a nakládání s komunálním odpadem). Zároveň Vám
oznamujeme, že v případě, že nám poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jej (v souladu
s naším tzv. oprávněným zájmem) zpracováváme pro naše marketingové účely a využívaní
dalších služeb, které poskytuje naše společnost (pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte,
můžete vznést námitku, viz níže).
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě (cloudové řešení) a nejsou
dále předávány třetím stranám. Data jsou předávána pouze mezi správcem osobních údajů
(obec/město) a zpracovatelem osobních údajů (ISNO IT s.r.o.), a to prostřednictvím pečlivě
chráněného rozhraní systému MESOH.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu fungování systému MESOH, příp. do
ukončení Vaší přímé participace v systému MESOH. Výjimku tvoří případy, kdy byste byli
předem informováni jinak, či došlo ke zpracovávání údajů na základě Vašeho souhlasu
uděleného na jinou dobu. Dále nebudou zpracovávány osobní údaje, u kterých byste důvodně
uplatnili námitku.
Máte právo od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme
(rozsah údajů, účely zpracování, kdo má k údajům přístup atd.), požadovat jejich opravu
(pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování). Můžete vznést
námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud takovou námitku vznesete vůči
zpracovávání Vašeho e-mailu pro marketingové účely, nebude tento e-mail již nadále
pro tento účel zpracováván. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vaše
souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat.
Pokud budete mít konkrétní dotazy ohledně ochrany osobních údajů, neváhejte nás
kontaktovat na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.

