
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH 
V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A OBCHODNÍCH 

PARTNERŮ FIRMY TEZAP ŠTĚNOVICE, spol. s r.o. 
 
 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech 
souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy zejm. v souvislosti 
s plněním, které Vám poskytujeme, příp. v rámci našich dalších obchodních vztahů. Jakékoliv nakládání 
s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 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 (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., 
o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením 
čl. 13 a násl. GDPR Vám jako subjektům údajů poskytujeme následující informace. 

 
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TEZAP ŠTĚNOVICE, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 179, 
332 09  Štěnovice, IČ: 46884904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 2767 (dále jen „Správce”). 

Na Správce se můžete obrátit písemně na výše uvedenou adresu nebo na e-mailovou adresu 
tezap@tezap.cz. 

 

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE  

Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření před uzavřením 
smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření smlouvy a poskytnutí plnění dle smlouvy, 
pro dodržení zákonných povinností Správce a ochranu oprávněných zájmů Správce. 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, titul, dodatek, IČ, DIČ, adresa, údaje o bankovním 
spojení, příp. telefon, e-mail, fax, event. další údaje uvedené dodavatelem Správce na jím vystavených 
dokladech. 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření 
před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího 
splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů, nemůže s Vámi Správce jednat 
a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní 
vyplývajících práv a povinností. 

 

3. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Shromažďování údajů o zákaznících a dodavatelích pro splnění smlouvy 

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi 
zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, pro splnění smlouvy, vč. nezbytné 



komunikace Správce se zákazníkem a dodavatelem za účelem plnění smlouvy. Zpracováváme je dále 
pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky.  

 Zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních 
povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními 
předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví apod. 

 Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce 

Takovým oprávněným zájmem je zpracovávání osobních údajů pro účely řešení případných právních 
nároků Správce, informování zákazníků Správce o produktech a službách Správce, tj. zpracovávání 
osobních údajů pro účely přímého marketingu. 

 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou.  

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením 
příslušné smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových 
opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní 
údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností 
a oprávněných zájmů Správce. 

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme 
a uchováváme po dobu trvání uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli řádně poskytnout plnění 
v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků 
plynoucích či souvisejících s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu 
pro uzavření a splnění smlouvy za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů 
Správce po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména 
občanským zákoníkem upravujícím promlčecí lhůty, dále pak daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, 
o archivnictví apod. 

 
5. ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické 
formě v informačních systémech Správce. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybranými 
zaměstnanci Správce a pověřenými zpracovateli. Před předání Vašich osobních údajů pověřeným 
zpracovatelům je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, 
která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou v souladu s právními předpisy 
dodržovány u Správce. 

 
6. POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva: 

 Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo 
na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které 



jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny, (iv) plánovanou 
dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení 
této doby, (v) existenci práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo 
omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází 
k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix) informace a záruky v případě předávání osobních 
údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných 
osobních údajů. 

 Právo na opravu 

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás 
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to 
i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

 Právo na výmaz (právo být zapomenut) 

V některých právními předpisy stanovených případech a za podmínek tam stanovených (viz čl. 17 
GDPR) jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.  

 Právo na omezení zpracování 

V některých právními předpisy stanovených případech a za podmínek tam stanovených (viz čl. 18 
GDPR) máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.  

 Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo v případech stanovených právními předpisy a za podmínek tam stanovených (viz čl. 20 
GDPR) získat své osobní údaje, které Správce zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném 
a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů. 

 Právo vznést námitku 

Za podmínek stanovených právními předpisy (viz čl. 21 GDPR) máte právo na vznesení námitky 
proti zpracování osobních údajů – obraťte se přímo na nás a požádejte o vysvětlení, odstranění 
vzniklého závadného stavu apod. 

 Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů 
na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, webové stránky www.uoou.cz. 

 

7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu či šíření obchodních 
sdělení lze odvolat: 

• Písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti Správce, nebo e-mailem na adresu 
tezap@tezap.cz. 

• V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu 
pro elektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet Správce odmítnout souhlas s využitím 



Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným 
v obdrženém obchodním sdělení Správce dle cit. zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. 

 

 

Tento dokument je platný ke dni 25. května 2018 a bude průběžně aktualizován. 

 

TEZAP ŠTĚNOVICE, spol. s r.o. 

 


