NODE5, a.s., IČO 28945484, se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00,
spisová značka B 15485 vedená u Městského soudu v Praze

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Kdo jsme a co je smyslem tohoto dokumentu?
Jsme společnost Node5, a.s., se sídlem Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 28945484,
zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15485, a provozujeme
coworkingové centrum v
Praze a Ústí nad Labem, kde si chcete pronajmout prostory. Abyste
mohli řádně užívat pronajaté
prostory a související služby a abychom my mohli Vám řádně tyto
služby poskytovat, potřebujeme o
Vás a o účastnících akcí pořádaných Vámi v Coworkingovém
centru zpracovávat určité osobní údaje.
Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme
s těmito osobními údaji nakládat.

Pro Nájemce

V rámci užívání Coworkingového centra a poskytování souvisejících služeb budeme o Vás jako
zpracovávat následující kategorie údajů:

Nájemci

Kategorie údajů Vysvětlení Identifikační údaje Údaje na základě, kterých Vás identifikujeme jako osobu,
s
níž byla uzavřena smlouva, zejména jméno, příjmení,
adresa bydliště, datum narození Kontaktní údaje
Údaje, na jejichž základě Vás můžeme v případě potřeby nebo v souvislosti s poskytováním služeb
kontaktovat, zejména emailová adresa, telefonní číslo Údaje o pronájmu Údaje specifikující podmínky
pronájmu prostor a pořádané akce obsažené v objednávce nebo uzavřené smlouvě. Fakturační údaje Údaje
pro zajištění vedení účetnictví a správy členských poplatků a úhrad za čerpání služeb zejména faktury, DIČ,
bankovní spojení, informace o čerpaných službách Další údaje, které nám sami poskytnete V rámci čerpání
služeb našeho coworkingového centra nám můžete sdělit nebo jinak zpřístupnit další údaje, například
komunikaci

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování služeb dle
uzavřené smlouvy o pronájmu prostor v coworkingovém centru dle pravidel pronájmu prostor
v
coworkingovém centru. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme Vám moci
zajistit užívání
coworkingového centra nebo poskytování některých služeb.

Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění: − řádné identifikace Vás jako osoby oprávněné užívat
prostory coworkingového centra
a čerpat související služby; − možnosti Vás kontaktovat, pokud je to
nutné v rámci užívání prostor coworkingového
centra nebo čerpání souvisejících služeb; − fakturace
plateb za pronájem a za čerpání služeb; − zajištění plnění uzavřené smlouvy o pronájmu prostor.

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci své činnosti využíváme služby
kterým v nezbytném rozsahu musíme zpřístupnit i Vaše údaje.

dodavatelů,

Využíváme zejména služby následujících dodavatelů: − Externí účetní; − Poskytovatelé cloudových úložišť; −
Provozovatelé používaných IT systémů a aplikací; − Naši spolupracovníci zajišťující organizaci a provoz
coworkingového centra.
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Někteří z našich dodavatelů provozují své služby na území Spojených států amerických
a ochrana
Vašich osobních údajů je zajišťována na základě instrumentu Privacy Shield, o němž
se můžete
dozvědět více na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů:
https://www.uoou.cz/stitsoukromi-privacy-shield-predani-osobnich-udaju-do-spojenych-statu-a merickych/ds-3508/p1=3508.
Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností
povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

nebo při

Pro účastníky akce

V rámci akce v prostorách coworkingového centra může docházet k dalším zpracováním
osobních údajů
Nájemce a případně i dalších účastníků souvisejícím s provozem
coworkingového centra a poskytování
souvisejících služeb. Zejména může docházet k záznamu
pohybu účastníků bezpečnostním kamerovým
systémem, zpracování údajů nezbytných
k zajištění poskytování služeb (např. připojení k internetu atd.),
případně evidování čerpání
služeb apod.

Zpracování osobních údajů v rámci coworkingového centra a poskytování souvisejících služeb
upraveno v Provozním řádu včetně uvedení příslušných podrobnějších informací.

je

Jako Nájemce jste povinen účastníky akce poučit o zpracování osobních údajů v rozsahu tohoto
poučení a poučení obsaženého v dalších dokumentech upravujících provoz coworkingového
centra
zejména Provozního řádu a FUP.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na: − přístup k informacím o
zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů; − opravu nepřesných, neaktuálních nebo
jinak nesprávných údajů; − výmaz Vašich osobních údajů; − omezení zpracování osobních údajů; −
přenositelnost údajů; − podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně
zasahuje
do Vašich práv. Námitky prosím zasílejte na níže uvedenou kontaktní adresu
s uvedením odůvodnění
námitky a Vašich identifikačních a kontaktních údajů, abychom mohli
Vaši námitku řádně posoudit a
vyřídit.
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