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INFORMACE PRO KLIENTY A DODAVATELE 

 

K ZÁSADÁM ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

V souladu s článkem 13  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  

 

správce osobních údajů, kterým je: Ing. Václav Slavík 

Ventile & Fittings spol. s r.o. 

Družstevní 72 

Líbeznice, 250 65 

IČ:48034932 

společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14932 

kontaktní osoba:  

Ing. Václav Slavík 

(dále jen „správce“),  

tímto ve smyslu výše uvedeného ustanovení informuje o zpracování osobních údajů klienta/ 

dodavatele společnosti. 

 

Účel zpracování osobních údajů: 

Realizace obchodního případu: zpracování dle čl. 6, odst. 1, písm. b) – plnění smlouvy 

                                                      zpracování dle čl. 6  odst. 1, písm. c) – splnění právní povinnosti 

                                                      zpracování dle čl. 6, odst. 1, písm. f) – oprávněný zájem správce 

                                                      zpracování dle článku 6, odst. 1, písm. a) – souhlas 

 

✓ nabízení a dodání produktů a služeb včetně zpracování za účelem zkvalitnění péče a 

komunikace se zákazníky 

✓ vytváření a správa databází klientů, dodavatelů a spolupracujících osob 

✓ vyřízení nabídky, poptávky, objednávky 

✓ uzavření smluvního vztahu  

✓ plnění objednávek případně smlouvy: 

- pořádání školících akcí k nabízeným produktům 

- poskytování konzultací a technická podpora 

- vydávání certifikátů (karet) ze školení  

✓ vedení dokumentace k obchodním případům  

✓ fakturace obchodního případu 
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✓ pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce a obhajoby právních nároků 

✓ realizace spisové a archivní služby související s obchodním případem (uložení obchodní  

dokumentace ve spisovně, skartace, archivace)  

 

Doba zpracování osobních údajů:  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, 

kterou mu ukládají zákonné předpisy. 

Kategorie osobních údajů: 

• Adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul)  

• kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail, adresa),  

• případně další údaje 

Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů: 

• klienti správce  

• a případně další osoby, jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění daného 

účelu.  

Osobní údaje jsou získávány od klientů nebo dodavatelů, jakožto subjektů údajů, případně od osob, 

jejichž osobní údaje jsou ze zákona nezbytné pro naplnění zákonem daného účelu. 

Příjemci a zpracovatelé: 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány externími zpracovateli, 

a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů. 

Zpracovateli osobních údajů, respektive dalšími osobami, kterým mohou být osobní údaje 

zpřístupněny jsou zejména: 

 

• dodavatel SW a HW a zpracovatel v oblasti IT 

• přepravní společnosti  

• Parker Hannifin  

 

Práva subjektu údajů (klienta): 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu 

zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem 

zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, 

o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Správce poskytne sdělení 
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požadovaných informací bez zbytečného odkladu. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se 

domnívá, že správce nebo smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu 

s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem (nařízením), 

je subjekt údajů oprávněn: 

• požádat správce nebo jeho smluvního zpracovatele o vysvětlení; 

• požadovat, aby správce nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména 

je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. 

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.  

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


