Prohlášení o zpracování osobních údajů našich dodavatelů a odběratelů
Prohlašujeme, že ke zpracování osobních údajů přistupujeme s veškerým respektem k povaze těchto údajů, s veškerým
respektem k jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle další platné
legislativy. V souladu s čl. 12 GDPR informujeme subjekty údajů, tj. naše dodavatele a odběratele, o zpracování osobních
údajů a jejich právech.
Kdo je správcem osobních údajů?
Společnost Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o., se sídlem Praha 1, PSČ 110 00, Václavské náměstí 799/48, IČ: 24813966, spis.
značka C176698 vedená u Městského soudu v Praze
Pro koho je toto prohlášení určeno?
Toto prohlášení je určeno pro naše dodavatele a odběratele (dále jen „subjekt údajů“)
Jaké osobní údaje zpracováváme?
O subjektu údajů zpracováváme tyto osobní údaje:
- identifikační údaje (název firmy, IČ, DIČ, jméno a příjmení, titul),

-

kontaktní údaje (adresní údaje firmy, telefon, e-mail, webové stránky),
ekonomické údaje (např. údaje o dodávce, ceně)
ostatní údaje (číslo bankovního účtu dodavatele)
další informace poskytnuté subjektem údajů.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme v nezbytně nutném rozsahu za účelem:
- plnění smlouvy (uskutečnění obchodu)

-

plnění právní povinnosti (reklamace, vedení účetnictví)
komunikace se subjektem údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, z důvodu našeho oprávněného zájmu,
popř. na základě souhlasu. Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

-

Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Obchodní zákoník
Občanský zákoník

Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
Našimi oprávněnými zájmy jsou:
- umístění kamerového systému v prostorách naší provozovny z důvodu ochrany našeho majetku před krádeží,
poškozením či zničením. O umístění kamer informují piktogramy umístěné u vstupu do sledovaného prostoru.
- uchovávání dokladů po dobu delší než je lhůta daná obecně závaznými právními předpisy z důvodu vyřízení
eventuálních nároků subjektu údajů či z důvodu ochrany našich práv po dobu nezbytně nutnou k vyřízení (např.
v případě soudních sporů jsou doklady uchovávány nejdéle do skončení soudního sporu)
- marketingová a obchodní sdělení nabízející odběratelům obdobné produkty, které již využívají, za účelem nové
nabídky (jedná se o přímý marketing dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti).

Jak osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů, z veřejně dostupných rejstříků nebo na základě informací, které vznikají
při plnění smlouvy. Pokud údaje získáváme přímo od subjektu údajů, informujeme ho, k jakému účelu tyto osobní údaje
požadujeme a že poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné. Zároveň ho informujeme o možných důsledcích neposkytnutí
těchto údajů (tj. neuzavření obchodní smlouvy).
Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?
Ke zpracování dochází manuálním způsobem v listinné podobě a prostřednictvím výpočetní techniky, při dodržení všech
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování
ani profilování.
Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních
předpisů. V souladu se zásadou minimalizace dat jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný
účel a jsou uchovávány po nezbytně dlouhou dobu. Po uplynutí dané doby jsou údaje vymazány či skartovány, popř.
anonymizovány.
Zpracovávají osobní údaje i jiné subjekty?
Osobní údaje subjektu údajů zpracovávají převážně námi pověření zaměstnanci. Příjemci osobních údajů subjektu údajů
jsou kromě státních orgánů v rámci plnění zákonných povinností rovněž:
- fyzické osoby a pracovníci společností, kteří pro nás zajištující správu IT sítí, poradenské služby, účetní audit

-

exekutoři a inkasní společnosti za účelem vymáhání pohledávek

Zpracování osobních údajů subjektu údajů jinými zpracovateli je prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních
údajů. Osobní údaje jsou poskytovány zpracovatelům a třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek
stanovených právními předpisy.
Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje subjektu údajů do třetích zemí ani mezinárodní organizaci nepředáváme a ani toto nemáme v úmyslu.
Jaká máte práva?
Náš subjekt údajů může během zpracování svých osobních údajů využít tato práva:
- právo na přístup ke svým osobním údajům a na pořízení jejich kopie (dle čl. 15 GDPR)
- právo na opravu a doplnění svých osobních údajů, jsou-li nepřesné (dle čl. 16 GDPR)
- právo na výmaz, pokud jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně (dle čl. 17 GDPR)
- právo na omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR)
- právo vznést námitku – pokud zpracováváme osobní údaje v našem oprávněném zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f)
- právo odvolat souhlas, byl-li udělen (dle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9, odst. 2 písm. a). Souhlas lze kdykoliv odvolat
osobně nebo písemně v sídle společnosti nebo e-mailem (viz kontaktní údaje). Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní
údaje neoprávněně či jinak porušujeme vaše práva.
Používáme cookies?
Při provozu našich webových stránek nepoužíváme soubory cookies.
Účel zpracování osobních údajů na webových stránkách?
Prostřednictvím poptávkového formuláře na našich webových stránkách můžeme získat a následně zpracovávat Vaše
osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti a jsou použity za účelem
komunikace se stávajícími zákazníky (právnické osoby) pomocí kontaktního formuláře.

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní behaviorální analýza uživatelů či
automatizované rozhodování.
Sociální sítě?
Webové stránky nejsou propojeny na jakékoliv sociální sítě a nesdílí s nimi žádný obsah.
Zabezpečení osobních údajů?
Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, proto všechny informace o Vaší registraci na poptávkovém formuláři
přenášíme pouze pomocí šifrovaného spojení HTTPS. Šifrované spojení zabrání ostatním uživatelům internetu
odposlechnout Vaše přihlašovací údaje nebo informace o Vašich objednávkách.

V případě, že subjekt údajů podá žádost týkající se práv popsaných v předchozích bodech, budeme ho informovat o
přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. V případě potřeby,
s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.
Budou-li žádosti podané zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (např. z důvodu opakování), budeme účtovat poplatek ve
výši administrativních nákladů nebo plně či částečně můžeme odmítnout žádosti vyhovět.
V případě žádosti podané subjektem údajů můžeme požadovat poskytnutí dalších informací či provedení aktivit pro ověření
totožnosti. Informace budou poskytnuty v elektronické formě, pokud nebude požádáno o jiný způsob.

Jak nás můžete kontaktovat?
V souvislosti s výkonem svých práv a v případě otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás můžete
kontaktovat osobně či písemně na adrese Pavel Blažek, balicí stroje s. r. o., Jungmannova 949, Vlašim, PSČ 25801, nebo
emailem: sona@blazekvlasim.com.

Toto prohlášení průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především za účelem dodržení souladu
s právními předpisy). Aktualizované verze budou vždy veřejně přístupné na našich internetových stránkách. Toto
prohlášení je platné od 25. 5. 2018 (poslední aktualizace dne 25. 5. 2018).

