OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Důvěrné informace, osobní údaje Zákazník zvolením Služby uděluje Creativec
Docku souhlas se shromažďováním a uchováváním osobních údajů týkajících se
Zákazníka a dalších důvěrných informací dále uvedených („Důvěrné informace“), a
to za účelem zajištění řádného poskytování Služby, mj. za účelem hodnocení
schopnosti Zákazníka hradit své závazky, fakturace a vzájemné komunikace mezi
Zákazníkem a Creative Dockem po dobu tří let.
Součástí Důvěrných informací mohou být i osobní údaje („Osobní údaje“), a to
jméno, email, telefon.
Creative Dock se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s
použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna
ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, kdy se Zákazník rozhodne využít Službu, pak Zákazník potvrzuje, že se
zpracováním těchto Osobních údajů ze strany Creative Docku souhlasí, a že tímto
zpracováním ze strany Creative Dockem či jiných subjektů, které jsou s Creative
Dockem ve skupině, nedojde k porušení předpisů týkajících se ochrany osobních
údajů.
Výše uvedené osobní údaje jsou dále uchovány za účelem zajištění ochrany práv a
oprávněných zájmů Creative Docku po dobu nezbytně nutnou a pro plnění právní
povinnosti Creative Docku po dobu stanovenou právními předpisy. Poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné.
Nakládání s Důvěrnými informacemi Bez předchozího písemného souhlasu
Zákazníka neposkytne Creative Dock třetím stranám. Jakékoliv Důvěrné informace.
Creative Dock prohlašuje, že Důvěrné informace získané od Zákazníka budou
použity pouze za účelem poskytování Služby nebo za účelem poskytování služeb na
základě jiné smlouvy uzavřené mezi Creative Dockem a Zákazníkem.
Důvěrné informace mohou být sděleny příslušným zaměstnancům nebo
konzultantům poskytujícím Služby, přičemž Creative Dockt poučí příslušné
zaměstnance nebo konzultanty, jimž jsou Důvěrné informace zpřístupněny, o zákazu
jejich zveřejňování dle OP. Povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných
informací se nevztahuje na informace, jež:
a. jsou nebo se stanou veřejně přístupnými jinak než porušením povinností
vyplývajících z tohoto článku; nebo
b. jsou získány od třetí strany, jež není vůči Creative Dock vázána povinností
mlčenlivosti; nebo
c. jsou nebo byly nezávisle získány Creative Dockem.

