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Příloha 2:

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
Správci osobních údajů, společnosti:
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 2787/121, 767 01 Kroměříž, IČ
46904841, DIČ CZ46904841, a jeho dceřiné společnosti
Agrotest fyto, s.r.o., IČ 25328859, DIČ CZ25328859,
Agrotrial, s.r.o. IČ 26927616, DIČ CZ26927616 a

Agroinovace, a.s. IČ 25129279, DIČ CZ25129279 se sídlem tamtéž a

Farmsys, s.r.o. , IČ 27484742, DIČ CZ27484742 se sídlem 535 01 Přelouč, Sportovní 907

Vás v souladu s čl. 12 GDPR informují, že:
-

-

-

-

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů poskytl,
a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo
které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními
předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s účelem obsaženým v souhlasu
subjektu údajů nebo jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy nebo za účelem
ochrany práv správce, výběrových řízení na volná pracovní místa, plnění zákonných
povinností ze strany správce nebo ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů.

Správce za účelem zpracování a ochrany osobních údajů přijal technicko-organizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů, doba zpracování je v souladu se
lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce
či v příslušných právních předpisech, a jde o dobu nezbytně nutnou.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce o vysvětlení a požadovat
odstranění vzniklého stavu. Nevyhoví-li správce žádosti, má subjekt údajů právo
obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů nebo se může obrátit se svým
podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách www.vukrom.cz

