
Informace dle ust. § 11 zákona . 101/2000 Sb., ochran  osobních údaj  a o 
zm  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  

Vážení zákazníci, 

podle ust. § 11 zákona . 101/2000 Sb., ochran  osobních údaj  a o zm  n kterých zákon , 
ve zn ní pozd jších p edpis , Vás spole nost Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, 
Praha 4, I O 29148278 (dále jen správce) informuje o tom, že zpracovává Vaše osobní údaje za 

elem ochrany práv a oprávn ných zájm  správce, identifikace osob p i práci v informa ním 
systému, zkvalit ování služeb, vnit ní kontroly poskytování služeb, jednání o smluvním vztahu 
(objednání služby), poskytování našich služeb a produkt , vedení ú tu a provád ní vyú tování, pro 
marketingové ú ely, pr zkumy spokojenosti, p ípadn  pro vymáhání pohledávek i hodnocení 
platební morálky. 

Osobní údaje správce zpracovává v rozsahu nutném pro napln ní výše uvedených ú el , po dobu 
nezbytn  nutnou, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu nebo do úplného vypo ádání práv 
a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, i po dobu stanovenou p íslušnými právními p edpisy 
nebo v souladu s nimi. 

Osobní údaje nám poskytujete dobrovoln , pro uzavírání smluv a pln ní závazk  jsou n které Vaše 
osobní údaje poskytovány povinn . 

V p ípad  zpracování osobních údaj  pro marketingové ú ely, pr zkumy spokojenosti a hodnocení 
platební morálky ud lujete ke zpracování souhlas, který je možné kdykoliv odvolat, a to výslovným, 
srozumitelným a ur itým projevem v le, nap . formou doporu eného dopisu na adresu: Telco Pro 
Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 (k rukám specialisty bezpe nosti). 

Osobní údaje jsou zpracovávány a zp ístupn ny zam stnanc m správce, kte í jsou povinni 
zachovávat ml enlivost o osobních údajích, se kterými p ichází do styku, a o bezpe nostních 
opat eních, jejichž zve ejn ní by ohrozilo zabezpe ení osobních údaj , a to po dobu trvání pracovního 
pom ru, jakož i po jeho ukon ení i po skon ení p íslušných prací. 

V p ípad , že se zm ní n který údaj, který jste nám poskytli, Vás prosíme o sd lení této skute nosti 
naší spole nosti, abychom o Vás zpracovávali pouze p esné údaje. 

Máte právo na p ístup ke svým osobním údaj m a na opravu osobních údaj . Na základ  písemné 
žádosti máte právo být informováni o osobních údajích, které o Vás jako správce zpracováváme, a to 
jednou za rok bezplatn , jinak kdykoliv za p im enou úplatu. V p ípad , že zjistíte nebo se 
domníváte, se správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údaj , které je v rozporu 
s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, m žete požádat 
správce nebo zpracovatele o vysv tlení nebo o odstran ní vadného stavu (zejména opravu, 
blokování, dopln ní nebo likvidaci. Dále máte právo obrátit se p ímo na Ú ad pro ochranu osobních 
údaj . Pokud by vám vznikla v d sledku zpracování osobních údaj  jiná než majetková újma, 
postupuje se p i uplat ování jejího nároku podle zvláštního zákona. 
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