1.
PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
PRO OBCHODNÍ PARTNERY
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

Vážení obchodní partneři,
naše společnost Jan Kušnír, IČO: 61129968, se sídlem: Dolní Lánov 171 (dále také „společnost“)
zpracovává Vaše osobní údaje a je tedy tzv. správcem osobních údajů (ve smyslu GDPR). Touto cestou
bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak je chráníme.
Všechny osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.
Nemáte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však
nezbytným předpokladem k tomu, abychom Vám mohli poskytnout službu. Vaše osobní údaje
vyžadujeme právě pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně
rozvedeno). V žádném případě Vámi poskytnuté osobní údaje nevyužíváme/nepředáváme k jiným
komerčním způsobům.
Pokud nám osobní údaje poskytnete, prosíme Vás, abyste nás informovali o jejich změně.
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností, nás prosím kontaktujte aktuální kontakt naleznete na našich webových stránkách www.naradikusnir.cz.

1. Proč Vaše osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů (tj. zejména klientů - odběratelů,
dodavatelů), které nám poskytnete/jste nám poskytli, zejména z těchto důvodů (účelů):

(1.i)

učinění nabídky; uzavření příslušné smlouvy/vyřízení objednávky, tj. ve výsledku pro
poskytnutí služby,
(1.ii)
vedení databáze obchodních partnerů a jejich kontaktních údajů,
(1.iii)
fakturace a vedení účetnictví (zejména vedení pohledávek a závazků).

2. Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?
Společnost je oprávněna/povinna zpracovávat osobní údaje, neboť:

(1.iv)

je potřebuje pro splnění smlouvy, příp. předsmluvní povinnosti (např. pokud pouze
vznášíte dotaz či žádáte o vytvoření nabídky) /tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR/;
(1.v)
musí splnit právní povinnost, kterou nám ukládá zákon (např. vystavovat řádné daňové
doklady a ty archivovat )/tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR/;
(1.vi)
je potřebuje pro účely oprávněných zájmů (např. z důvodu případného vyřizování
reklamací; za účelem šíření přímého marketingu - obchodních sdělení vlastních obdobných služeb,
to avšak pouze v rozsahu a za podmínek, které nám umožňují platné právní předpisy; zaslání

dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF; provádění jednoduchých analytik
(např. měření návštěvnosti webových stránek apod.), /tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl.
6 odst. 1 písm. f) GDPR/;
(1.vii)
na základě Vašeho souhlasu, tedy v případě, že jste nám tento souhlas ke zpracování
některých Vašich osobních údajů poskytli /tj. zákonný důvod zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR/.

3. Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje, tj. kdo je tzv. příjemcem a jaké jsou
kategorie příjemců osobních údajů?
Vezměte, prosíme, na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit Vaše osobní údaje:

(1.viii)

subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy
oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány
apod.).
(1.ix)
zpracovatelům, se kterým společnost spolupracuje, tj. zejména dodavatelé externích služeb
pro společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby);
daňoví či účetní poradci, právníci za účelem poskytování poradenských služeb; osobní údaje
týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující
pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek
společnosti; poskytovatelé platebních brán; dopravcům apod., to vždy ale pouze v nezbytně
nutném rozsahu pro účely zpracování osobních údajů.

4. Bude společnost předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním
organizacím?
Společnost nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5. Jak dlouho bude společnost uchovávat Vaše osobní údaje?
Osobní údaje zpracovávané z důvodu splnění smlouvy, z důvodu splnění právní povinnosti a z důvodů
oprávněných zájmů (jak uvedeno výše u bodu 2) budeme uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu,
po dobu stanovenou příslušnými právními předpis a po dobu, co bude trvat oprávněný zájem
společnosti. V případě, že jste nám udělili ke zpracování souhlas, budou Vaše osobní údaje
zpracovávány po dobu, která byla uvedena v uděleném souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho
souhlasu.

6. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme?
Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním
způsobem u osobních údajů v listinné podobě. Společnost si je vědoma toho, že zpracovává osobní
údaje a vynakládá proto veškeré úsilí k tomu, aby tyto byly chráněny a dodržuje bezpečnostní zásady
pro jejich zpracování. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu Vašich údajů
před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále
přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Společnost zajišťuje ochranu Vašich
osobních údajů proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě,
neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů,
které obsahují Vaše osobní údaje.

7. Jmenovala společnost tzv. pověřence?

Společnost nejmenovala tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu GDPR).

8. Jaká jsou Vaše práva?
(1.x)

V rámci zpracování osobních údajů společností máte tato práva:
- požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje společnost zpracovává,
- požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
- vyžádat si u společnosti přístup k Vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit,
- požadovat po společnosti výmaz Vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- přenést Vaše osobní údaje k jinému správci,
- v případě zpracování z důvodu oprávněného zájmu společnosti /bod 2 (iii)/ vznést námitku,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních
údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
(1.xi)
Pokud jste udělili společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli
odvolat prostým prohlášením vůči správci e-mailem na adresu gabriela.kusnirova@seznam.cz, kdy
odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlas, který byl dán před
jeho odvoláním. V okamžiku odvolání souhlasu přestane společnost osobní údaje zpracovávat,
s neudělením nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není spojen žádný
negativní důsledek pro Vaši osobu.
(1.xii)
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování.

