NSG MORISON zásady ochrany osobních údajů
Níže naleznete stručné informace o:
1.
2.
3.
4.

jaké údaje o Vás shromažďujeme,
za jakým účelem jsou Vaše údaje používány,
osobách majících přístup k Vašim údajům,
právech a zárukách, které Vám GDPR poskytuje jako subjektu osobních údajů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Níže uvedené společnosti, které zastřešuje NSG MORISON jsou společnými správci Vašich
osobních údajů dle čl. 26 GDPR.
Společnosti NSG MORISON o Vás shromažďují tyto následující údaje:
jméno a příjmení, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, emailovou adresu, další údaje, které
mohou být v určitých případech nezbytné nebo relevantní pro poskytování právních služeb
(např. adresa, datum narození atd.).
Tato data se používají pro:
1. poskytnutí našich poradenských služeb Vám nebo subjektu/subjektům, které
zastupujete;
2. plnění právních závazků založených na dohodách nebo jiných ujednáních s Vámi nebo
subjektem/subjekty, které zastupujete;
3. řízení a koordinaci našeho vztahu s Vámi nebo subjektem/subjekty, které zastupujete;
4. odpovědi na Vaše otázky, dotazy, či požadavky;
5. Vaší zpětnou vazbu na naše poradenské nabídky, které Vám poskytujeme
6. poskytování poradenských upozornění, marketingových brožur, publikací společností
NSG MORISON, pozvánek na akce, odborné semináře a konference, které organizují
nebo se partnersky podílí společnosti, které zastřešuje NSG MORISON.
Společnosti NSG MORISON budou uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání souhlasu (nebo
déle, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy).
Vaše údaje jsou přístupné všem společnostem, které zastřešuje NSG MORISON, jejich
manažerům, zaměstnancům a smluvním partnerům, zejména pokud je potřebují k plnění
zákonných povinností. Termínem "smluvní partneři" se rozumí poskytovatelé, kteří se na
základě obchodních ujednání s NSG MORISON společnostmi účastní poskytování
poradenských služeb. NSG MORISON odpovídá za jednání svých smluvních partnerů.

Kontaktováním naší společnosti prostřednictvím e-mailu nsgmorison@nsgmorison.cz můžete
uplatnit následující práva, která vám byla poskytnuta GDPR, tj. Můžete požádat o přístup k
vašim datům; požádat o opravu vašich dat; požádat o vymazání údajů z naší databáze; požádat
o omezení rozsahu se zpracování vašich údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud na základě Vašeho požadavku vymažeme Vaše údaje z
naší databáze, uchováváme pouze informace, které mohou být nezbytné pro ochranu našich
oprávněných zájmů nebo pro orgány veřejné správy.
Prosím, buďte si jisti, že veškeré informace o Vaší osobě, či o subjektu který zastupujete,
uchováváme v souladu s právními předpisy, etickým kodexem a smluvním ujednáním. S Vašimi
údaji nikdy neobchodujeme, ani neposkytujeme ke komerčnímu užití žádné třetí straně.
Máme zavedené organizační, administrativní, technické a fyzické opatření k ochraně vašich
údajů před zveřejněním třetím stranám.
Pokud byste se domnívali, že došlo k porušení Vašich práv souvisejících s ochranou Vašich
osobních údajů, můžete podat stížnost příslušnému orgánu na ochranu osobních údajů.
Neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese nsgmorison@nsgmorison.cz, pokud máte
jakékoliv dotazy ohledně našich Zásad ochrany osobních údajů.
Společnosti, které zastřešuje poradenská společnost NSG MORISON a které jsou společnými
správci osobních údajů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NSG Morison Advisory s.r.o.
NSG Morison advokátní kancelář s.r.o.
NSG Morison Audit s.r.o.
NSG Morison Outsourcing a.s.
NSG Morison znalecký ústav s.r.o.
NSG Morison Nominee & Management s.r.o.
NSG Finance s.r.o.

NSG Morison, Jakubská 2, 110 00, Praha 1, tel. +420 224 800 930

