INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Informace“)
Tato Informace je přílohou Zásad ochrany soukromí spotřebitelů AP sobol – internet connectivity s.r.o.
(AP sobol) a jejím úkolem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, vymezit a
zpřístupnit informace, týkající se zpracování osobních údajů, které AP sobol ukládá zvláštní zákon nebo je
takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, a to zejména
informace o účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby
uchování. Tato Informace rovněž odkazuje na další způsoby, jakými AP sobol informuje o zpracování osobních
údajů.
A) INFORMACE DLE § 11 ODST. 1, 2 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
AP sobol plní svou uvedenou informační povinnost v čl. 3. svých všeobecných podmínek poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací pro domácnosti („Všeobecné podmínky“), které jsou přílohou
smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
B) INFORMACE DLE § 18 ODST. 2 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
AP sobol zpracovává na základě zvláštních zákonů následující osobní údaje o klientech:
• Účel zpracování
AP sobol zpracovává osobní údaje klientů pro účely uvedené
a) v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tj. pro účely přenosu zpráv sítěmi
elektronických komunikací nebo pro jejich účtování, odposlechu a záznamu zpráv pro účely stanovené
zvláštními právními předpisy (např. trestní řád, zákon o Bezpečnostní informační službě) a bezpečnosti
a integrity sítí a služeb elektronických komunikací;
b) v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, tj. pro šíření obchodních
sdělení AP sobol.
• Kategorie osobních údajů
a) Pro potřeby zákona č. 127/2005 Sb. zpracovává AP sobol identifikační a adresní údaje, a provozní a
lokalizační údaje, jež se vztahují k jednotlivým účelům;
b) pro potřeby zákona č. 480/2004 Sb. zpracovává AP sobol identifikační a adresní údaje.
• Příjemci osobních údajů a jejich kategorie
AP sobol osobní údaje o klientech předává pouze správcům za podmínek zákona č. 101/2000 Sb.
pro potřeby zákona č. 127/2005 Sb. orgány veřejné moci v případech, kdy tak ukládá zákon (např.
Policie ČR aj.),

• Doba uchování
a) Pro potřeby zákona č. 127/2005 Sb. zpracovává AP sobol osobní údaje po dobu stanovenou zákonem č.
127/2005 Sb.;
b) pro potřeby zákona č. 480/2004 Sb. zpracovává AP sobol osobní údaje po dobu, dokud trvá souhlas subjektu
údajů se zpracováním.

