ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ing.Petra Pavelková – PROBELT , Zašová 472 , 756 51 Zašová , platné od 23.5.2018

Prohlášení správce a základní ustanovení
Společnost ing.Petra Pavelková – PROBELT , IČ 75176904 se sídlem Zašová 472 , 756 51 Zašová, jako
správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje na základě oprávněného
zájmu nebo uděleného souhlasu jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu
s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, ve smyslu zákona 101/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR ( Nařízení EU
2016/679 ).
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,
kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
osoby.

Rozsah zpracování osobních údajů
V rámci naší činnosti, např. při plnění smluv, komunikaci s vámi nebo zasílání obchodních sdělení ,
evidujeme a shromažďujeme tyto osobní údaje:
a)
b)
c)
d)

Jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího podnikatele,
Dodací adresu, případně adresu sídla firmy,
IČO a DIČ , je-li registrován jako plátce DPH,
Telefonický a e-mailový kontakt.

Výše uvedené osobní údaje využíváme pro plnění smlouvy a povinností vyplývajících z obecně
právních předpisů. V tomto případě využíváme vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu na základě
oprávněného zájmu dle GDPR. Zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí výše uvedených údajů
není možné uskutečnit plnění smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu - bez souhlasu
Informační oznámení o ochraně osobních údajů
Pokud máme uskutečnit objednávku nebo plnit smlouvu, požadujeme od našich zákazníků osobní
údaje, které jsou nezbytné pro zpracování těchto dokladů. V tomto případě požadujeme osobní údaje
od zákazníka na základě oprávněného zájmu dle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR a pro zpracování těchto
údajů není nutný souhlas zákazníka. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nejsme schopni uskutečnit
plnění smlouvy.
Pokud uskutečníme přijetí objednávky nebo plnění smlouvy, jsme vázáni právními normami
k dočasnému uchování poskytnutých osobních údajů. V tomto případě zpracováváme poskytnuté
osobní údaje také na základě oprávněného zájmu a opět není třeba od zákazníků vyžadovat souhlas
s jejich zpracováním. Jsme vázáni především zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH , ve znění pozdějších
předpisů , zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Bez udělení souhlasu zákazníka jsme i oprávněni mu zasílat obchodní sdělení ve smyslu § 7 odst. 3
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkající se obdobných produktů
a služeb v souvislosti s již uskutečněným prodejem a to za předpokladu, že zákazník využití svého
elektronického kontaktu již při jeho poskytnutí nebo uzavření smlouvy neodmítl. V každém
obchodním sdělení má také náš zákazník možnost, jednoduchým způsobem odmítnout souhlas
s využitím svého elektronického kontaktu k těmto účelům.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností
plynoucích ze smlouvy, vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost ing. Petra Pavelková
– PROBELT podle obecně závazných právních předpisů jako správce povinna tyto údaje uchovávat.
Jsme vázaní především archivační povinností, zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto účely uchováváme vaše osobní
údaje po dobu nejvíce 10 let.Tím však není dotčena povinnost uchovávat vaše osobní údaje z výše
uvedených důvodů.

Komu předáváme vaše osobní údaje
Pro marketingové a obchodní účely neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám a využíváme je
pouze my pro naše interní účely. Vaše osobní údaje nebudeme ani předávat do třetí země, do země
mimo EU ani jakékoliv mezinárodní organizaci.
Vaše osobní údaje ale můžeme v souladu s našimi pokyny předat těmto osobám a společnostem,
které pro nás zajišťují účetnickou, organizační, právní a technickou činnost:
-

přepravní společnost Česká Pošta nebo případně jiná služba, která zajišťuje přepravu zboží
orgán finanční správy či jiný úřad v případech, kdy nám to ukládají obecně závazné právní
předpisy

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Za podmínek stanovených GDPR máte tato práva:
-

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu ing.Petra Pavelková – PROBELT,
Zašová 472, 756 51 nebo elektronicky na email info@probelt.cz

Pokud budete chtít zjistit, jaké osobní údaje uchováváme o vaší osobě či pokud budete chtít uplatnit
jakákoliv práva výše uvedená, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy info@probelt.cz .
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů
se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

