
 

Zpracování osobních údajů – GDPR 

Základní ustanovení 

1. Společnost STAHL EUROOKNA, Zahradní 284, Kladruby 349 61, dále jen jako „Společnost“ 
jako správce a zpracovatel osobních údajů zpracovává údaje (např. pro případ vedení 
dokumentace společnosti) v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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 (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Na Společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet: 

• prostřednictvím telefonních kontaktů 724 801 807 a 373 312 427, 

• emailem na adrese stahl@stahlokna.cz, 

• poštou na adrese STAHL EUROOKNA s.r.o., Zahradní 284, Kladruby 349 61. 

3. Osobními údaji se pro účely zpracování osobních údajů rozumí veškeré informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobou identifikovatelnou je myšlena 
fyzická osoba, kterou je možné nepřímou či přímou cestou identifikovat, zejména poskytnutým 
identifikátorem (např. jméno, příjmení, adresa či jiné identity této fyzické osoby). 
 

4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1.  Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které mu byly Vámi poskytnuty nebo ty osobní 
údaje, které správce v souvislosit s plněním Vaší objednávky získal. 

2. Správce zpracovává idntifikační údaje nezbytné pro plnění objednávky a údaje nutné pro plnění 
smlouvy.  

Důvod a účel zpracování osobních údajů dle zákona 

1.  Zákonným účelem zpracování osobních údajů je: 

• plnění smlouvy o dílo mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR.  

 2.  Účelem zpracování osobních údajů ze strany správce je: 

• řádné vyřízení Vaší objednávky a výkon navazujících práv a povinností vyplývajících ze 
smluvních vztahů mezi Vámi a správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným 
požadavkem pro uzavření smlouvy o dílo, plnění smlouby a následné fakturaci díla, 

• poskytování pozáručního servisu. 

Doba uchovávání údajů 

1.  Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností 
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (po dobu 15 let od ukončení 
smluvního vztahu). 

2. Po uplynutí stanovené doby správce osobní údaje vymaže. 

Příjemci osobních údajů 



 

1.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí zemi (do země mimo EU) nebo jiné 
mezinárodní organizaci. 

2. Příjemci osobních údajů mohou být: 

• osoby podílející se na subdodávce, dodávce zboží / služeb na základě smlouvy. 

Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

• právo na přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 GDPR), 

• právo 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). 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že 
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

3. Veškerá data, která nám byla Vámi udělena, je možné na žádost poskytnout ke kontrole, úpravě či 
smazání. Na splnění kteréhokoli z těchto kroků si vyhrazujeme lhůtu 30 dnů od data podání žádosti.    

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 
osobních údajů. 

2. Správce udržuje nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření v souladu s péčí o Vás a s 
ohledem na Vaše práva, odpovídající možnému riziku, jakožto subjektu poskytující údaje. Zároveň 
správce zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, či 
neoprávněným přístupem. Tato opatření mohou zahrnovat přijetí přiměřených kroků k zajištění 
odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a dokladům, školení zaměstnanců, 
pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na 
kterých jsou uložena osobní data a další. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

  

Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s 
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů 
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou 
adresu, která mu byla Vámi poskytnuta. 

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. 


