Informace pro zákazníky a obchodní partnery o GDPR
Vážení,
i pro naši firmu platí od 25. května 2018 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),
zkráceně GDPR.
Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti
s tímto novým nařízením, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů.
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů je AGROTRANS spol. s r.o. Vítkovice v Krkonoších, Horní Sytová 64,
512 41 víchová nad Jizerou , IČ: 49814974.
Za správu systému zodpovídá jednatel firmy Ing. Pavel Žďárský, tel.731650940,
email: sales@agrotrans.cz
2. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě došlých objednávek a faktur za zboží a
služby. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění
daný smluvních vztahů. Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů
dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření a splnění smluvních vztahů a jejich následnou
správu.
3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Pro účely plnění obchodních vztahů zpracováváme:
a. Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ
b. Kontaktní údaje – telefonní číslo, e‐mailová adresa
c. Informace z interakcí s vámi – informace z telefonických poptávek a objednávek, e‐mailové
nebo listovní komunikace
4. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje
uvádíte v objednávkách, fakturách nebo jiných účetních dokladech.
5. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu následujících 10
let od ukončení smluvního vztahu. Po tuto dobu Vám budeme i nadále zasílat informace a
nabídky z oboru naší činnosti, pokud budeme mít k tomu Váš souhlas. Po uplynutí doby
budou osobní údaje neaktivních kontaktů vymazány.
6. Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
Pro účely plnění smluvního vztahu mají k vašim osobním údajům přístup pouze zaměstnanci
naší firmy, kteří jsou odpovědni za tuto činnost. Všichni pověření zaměstnanci absolvovali
školení o způsobu zacházení se svěřenými informacemi.
7. Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?
Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležité a jejich ochrana je
naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
a. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů ‐ informace obsahují zejména:
totožnost a kontaktní údaje správce, účely zpracování, příjemce OÚ, informace o předání
osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů.
b. Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či
nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup i informacím o účelech zpracování,
příjemcích, dobu uchovávání OÚ, informace o vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu
pro ochranu osobních údajů. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
c. Práva na opravu – zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste
například adresu bydliště? Informujte nás prosím a my osobní údaje opravíme.
d. Právo na výmaz – v některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní
údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu
vyhodnocení, neboť i naše společnost má povinnost si osobní údaje ponechat.
e. Právo na omezení zpracování – pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali
výhradně pro nejnutnější zákonné důvody.
f.

Právo na přenositelnost údajů – pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému
správci, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu,
pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

g. Právo vznést námitku – pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních
údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či
odstranění vzniklého závadného stavu.
h. Právo podat 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
https://www.uoou.cz/.

8. Pokud budete naší firmou vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte,
zda jste tento souhlas schopni v souladu se svým svědomím poskytnout. Nikdo vás k tomu
nemůže nutit, neudělení vybraných souhlasů však může znamenat nemožnost vykonávat
určitou funkci. Mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný.

V Horní Sytové dne 24. května 2018

Ing. Pavel Žďárský
jednatel

