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Vážen í nájem níci/podnájem níci,

abych mohl plnit závazky ke svým nájemníkům/podnájemníkům a dalším institucím a zákonným požadavkům

podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

1,. Na základě vašich žádostí zveřejňuji na svých webových stránkách www.budova5]..cz vaše osobní

údaje v tomto maximálním rozsahu:

Zveřejnění výše uvedených údajů je dobrovolné, Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, případně své

údaje můžete měnit či aktualizovat prostřednictvím výše uvedeného emailu Správce. Tímto Vás vyzývám

ke kontrole Vašich údajů zveřejněných na webových stránkách www.budovaSl.cz a v případě

nesouhlasu se zveřejněním Vašich údajů mě prosím neprodleně kontaktujte.

2. Podmínky zpracování osobních údajů:
./ Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce, email:

info @ budova5l,cz,
,/ vaše osobní údaje zpracovávám ze zákonných důvodu na základě existence nájemního,

vztahu případně podnájemního vztahu se společností ZLATÝ JELEN VlZoVlCE s.r.o., která je

mým nájemcem,
/ zpracovávám jen údaje vyplývajícíz nájemního/podnájemního vztahu, kdy právním důvodem

zpracování osobních údajů je právě plnění nájemní či podnájemní smlouvy (dále jen

,,smlouva"}. Výše uvedené osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání platnosti této

smlouvy a dále po nezbytně nutnou dobu stanovenou zákonem, nutnou k archivaci účetních

dokladů s touto smlouvou souvisejících.
,/ Ochrana Vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2Ot6/679 (GDPR).

,/ vaše údaje, které vámi nebyly určeny ke zveřejnění, poskytuji jen institucím k tomu

zmocněných zákonem, nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho písemného souhlasu

neposkytuji.
,/ při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani

k profilování,
/ Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním vašich

osobních údajů žádného zpracovatele ani jsem neurčil zástupce pro plnění povinností ve

smyslu GDPR.



Nemám v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo

jiným osobám,

kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat

ode mě jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, PoPříPadě

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto

údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu údajů, mate-liza to,

že při zpracováníVašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR,
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