
Zveřejnění informací o zpracování osobních údajů

Zákazník tímto bere na vědomí, že Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k naplnění práva každého
na  ochranu  před  neoprávněným  zasahováním  do  soukromí  upravuje  práva  a  povinnosti  při  zpracování
osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. V souladu
s uvedeným zákonem Provozovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména
na  právu  na  zachování  lidské  důstojnosti,  a  také  dbá  na  ochranu  před  neoprávněným  zasahováním  do
soukromého a osobního života subjektu údajů. 
Zákazník souhlasí se zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v
platném znění. 
Osobní údaje budou zpracovávány:
a) za účelem plnění smlouvy, to znamená, organizování, řízení a plnění smlouvy i prostřednictvím sdělování
dat  třetím stranám obecně, včetně dodavatelů, a/nebo pracovníků a/nebo dceřiným společnostem a/nebo
pobočkám společnosti uvedených v této smlouvě pro účely popsané níže,  jakož i  jejich  zpracování  se  řídí
zásadami  správnosti,  zákonnosti  a  transparentnosti;  z  plnění  zákonné  povinnosti  nebo  jiných  požadavků
příslušných orgánů;
b) pomocí počítačově/ručně prováděných postupů;
c) není-li  to  nezbytně  nutné  pro  řádné  plnění  smlouvy,  údaje  nebudou  předávány  třetím  stranám  bez
výslovného souhlasu zákazníka.
Dále zákazník bere na vědomí, že pro každý vydaný certifikát, musí být uloženy u společnosti Actalis následující
informace a to nejméně 7 let ode dne vypršení platnosti samotného certifikátu;
(i) žádost o vystavení certifikátu
(ii) dokumentace poskytnutá žadatelem
(iii) veřejné klíče poskytnuté žadatelem
(iv) osobní údaje žadatelů a držitelů vlastnických práv (liší-li strany)
(v) výsledky kontrol prováděných CA
(vi) žádosti o pozastavení nebo zrušení certifikátu
(vii) certifikát jako takový
Zákazník dále bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů není povinné, ale je nezbytné pro plnění smlouvy. 
INTERNET CZ, a.s.  se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš, Česká Republika a  Actalis SpA se sídlem v  Ponte San Pietro
(BG),  24036,  Via San Clemente 53,  Itálie,  jsou společní  správci  údajů.  Zákazník  se  na ně může obrátit  při
uplatňování  svých práv,  jak  je  uvedeno v  §  12  zákona č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů,  který
uvádíme v plném znění:
§ 12 Přístup subjektu údajů k informacím
(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto 
informaci bez zbytečného odkladu předat.
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých 
dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě 
tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů 
subjektu údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců.
(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné 
na poskytnutí informace.
(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit 
zpracovatel.
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INFORMACE

Informace a žádosti týkající  se soukromí lze požadovat od dodavatelů INTERNET CZ, a.s.   a Actalis  S.p.A.
prostřednictvím

- e-mailu na následující adresu: privacy@forpsi.com
- poštou na: INTERNET CZ, a.s. Ktiš 2, 384 03 Ktiš , Česká republika;

Actalis S.p.A. Via San Clemente n. 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), Itálie
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