kodex zpracování osobních údajů ve skupině TON
Pečlivě přistupujeme nejen k výrobě nábytku, ale také ke správě Vašich osobních údajů. Vycházíme přitom
z platných zákonů, zároveň se dopředu snažíme eliminovat všechna bezpečnostní rizika, která se správou
údajů souvisí. Všechny důležité body shrnuje tento kodex.

1.

Skupina TON (dále jen TON), zahrnující společnosti, které vystupují v roli společného správce, zpracovává osobní údaje
svých zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů pouze v nezbytně nutné míře.

2.

Nezbytně nutná míra znamená u zaměstnanců naplnění zákonem definovaných podmínek, u zákazníků pak údaje,
které jsou nutné k uzavření smluvního vztahu a k dodání objednaného zboží na místo určení.

3.

K marketingovým účelům TON využívá oprávněného zájmu k zasílání informací stávajícím zákazníkům a těm, kteří udělili
souhlas se zasíláním obchodního sdělení, přičemž tento souhlas je doložitelný.

4.

Z obesílání z marketingových účelů se může adresát kdykoliv odhlásit. Po odhlášení se již na daný kontakt nebude sdělení
zasílat.

5.

TON si je vědom práv subjektu údajů, a proto je připraven na vyžádání poskytnout informace, které nařízení GDPR
definuje. Stačí pouze vyplnit a ověřit formulář dostupný zde:
https://www.ton.eu/root/content/gdpr/form-cz.pdf

6.

TON má evidované osobní údaje zabezpečeny, a to jak na úrovni fyzické, tak i úrovni technické a softwarové.

7.

Přístup k osobním údajům je řízen v rámci výrobního a prodejního procesu TON a k údajům mají přístup jen ti pracovníci,
kteří je potřebují k výkonu své práce.

8.

TON aktivně postupuje k ještě k dokonalejšímu zabezpečení a z tohoto důvodu implementuje nejnovější verzi
informačního systému Microsoft Dynamics NAV 2018, která vyhovuje pravidlům GDPR. Pro zabezpečení přístupu
a kontrolu obvyklého chování v podnikové síti pořizuje nejnovější firewall.

9.

Zaměstnanci TONu jsou s problematikou ochrany osobních údajů seznámeni formou školení a také formou směrnice
na ochranu osobních údajů, která byla nově vydána.

10. TON postupně pokračuje v dalších činnostech a opatřeních, které vyplývají z interní analýzy GDPR a které budou
kontinuálně znamenat zvyšování úrovně zabezpečení osobních údajů.
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