
            
 

 

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti 
v souvislosti s využitím našich asistenčních služeb. Další podrobnosti naleznete na 
www.globalassistance.cz/gdpr nebo Vám je rádi zodpovíme na adrese 
dpo@globalassistance.cz. 
 
Kdo je správcem vašich údajů? 
GLOBAL ASSISTANCE a.s., IČO: 27181898 sídlem Praha 8, Dopraváků 749/3, PSČ 184 00.  
 
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? 
Vaše osobní údaje zpracováváme na různých právních základech a k různým účelům, zejména 
pak: 

(i) na právním základě plnění smlouvy za účelem vaší registrace jako uživatelů 
aplikace pro získání přístupu k objednávkám asistenčních služeb  

(ii) na právním základě Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním vašich 
osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení a informací o našich 
službách. Právo odvolat souhlas je podrobně popsán v kapitole „Jaká máte práva 
ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů“ na našich webových stránkách 
www.globalassistance.cz/gdpr; 

(iii) na právním základě plnění právních povinností, zejména pak povinností 
vyplývajících z právních předpisů upravujících oblasti účetnictví a daní 

(iv) na právním základě oprávněného zájmu za účelem ochrany našich právních 
nároků. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku podrobněji 
popsanou v kapitole „Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních 
údajů“ na našich webových stránkách www.globalassistance.cz/gdpr;  

(v) na právním základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků v případě údajů o zdravotním stavu a genetických údajů, a to za účelem 
ochrany našich právních nároků. 

 
 
Jaké údaje o Vás zpracováváme? 
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

 Vaše identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, telefon, email 
 Údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhá telefonicky, písemně nebo 

prostřednictvím aplikace) 
 Další specifické údaje potřebné k realizaci asistenčních služeb  

 
Jak osobní údaje zpracováváme? 
Data zpracováváme manuálně i automatizovaně v informačních systémech naší společnosti.  
 
Odkud Vaše osobní údaje získáváme? 
Vaše osobní údaje, případně i aktualizované identifikační a kontaktní údaje získáváme přímo od 
Vás při registraci do aplikace pro získání přístupu k objednávkám asistenčních služeb 
 
Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout? 
Vaše osobní údaje jsou primárně přístupné pracovníkům naší společnosti, a to v rozsahu, který 
je nezbytný k plnění jejich úkolů, a je-li to potřeba k zajištění asistenčních služeb, pak také třetím 
osobám zajišťujícím odborné služby či provozovatelům technologií. V tomto případě máme 
s takovouto třetí osobou, jako zpracovatelem osobních údajů, uzavřenu smlouvu o zpracování 
osobních údajů. 
 
Jak dlouho budou u nás osobní údaje uloženy? 
Doba zpracování Vašich osobních údajů se odvíjí od právního základu, na kterém jsou Vaše 
osobní údaje zpracovávány, tedy: 

- V případě souhlasu pouze po dobu platnosti uděleného souhlasu, resp. do jeho odvolání; 



            
 

 

- V případě plnění smlouvy po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 10 let od 
zániku smlouvy o poskytování asistenčních služeb) nároků vyplývajících nebo 
souvisejících s poskytnutými asistenčními službami, prodlouženou o další jeden rok s 
ohledem na ochranu našich právních nároků; 

- v případě plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy 
- V ostatních případech po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 10 let od 

poskytnuté asistenční služby) nároků vyplývajících nebo souvisejících s poskytnutými 
asistenčními službami, prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich 
právních nároků. 

 
V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v 
nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. 
 
Jaká máte práva? 
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu 
nepřesných a neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Dále máte právo na výmaz osobních údajů, které se 
Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést 
námitku proti zpracování údajů. Bližší informace k Vaším právům ohledně zpracování Vašich 
osobních údajů naleznete v kapitole „Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních 
údajů“ na našich webových stránkách www.globalassistance.cz/gdpr. 
 
Jak můžete kontaktovat našeho pověřence na ochranu osobních údajů a jak lze uplatnit 
jednotlivá práva? 
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese: GLOBAL 
ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, Pověřenec na ochranu osobních údajů, 184 00 Praha 8 
nebo e-mailem na dpo@globalassistance.cz.  
 
Účastník prohlašuje, že byl informován o zpracování jeho osobních údajů a že podrobnosti 
týkající se zpracování osobních údajů jsou dostupné na https://www.globalassistance.cz/gdpr. 


