
 

 

 
Informace o zpracování osobních údajů  

ve společnosti s firmou SIMANDL, spol. s r.o. 

 

V souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679 o Ochraně osobních údajů (dále jen  GDPR), které 

platí od 25.05.2018, dochází u společnosti s firmou SIMANDL, spol. s r.o. ( dále jen jako Správce ) ,ke 

zpracování osobních údajů naší společností. 

Z tohoto důvodu Vás informujeme že : 

I.  bez Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje na základě níže uvedených právních     

titulů: 

a) k uzavření a plnění obchodní smlouvy ( objednávka, potvrzení objednávky, DL, 

obchodní smlouva) 

b) k ochraně práv a právem chráněných zájmů Správce 

c)  k plnění právních povinnosti vyplývajících pro Správce z právních předpisů 

               Účelem zpracování osobních údajů uvedených výše pod písm. a) -c) je plnění obchodních                        

smluv včetně komunikace, vymáhání pohledávek, vedení účetnictví, kamerový systém za 

účelem ochrany majetku Správce, poskytování součinnosti státním orgánům, vyplývajícím pro 

Správce ze zákona, včetně uchování těchto údajů. 

II. Správce zpracovává tyto Vaše  osobní údaje : 

- titul, jméno a příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti 
- adresu bydliště, příp. místo podnikání, telefonní číslo,  
- IČ , DIČ 
- údaje o výrobcích, surovinách, materiálech a zboží, které od Správce 

odebíráte nebo Správci dodáváte 
- údaje vzájemné komunikace ( elektronická,  písemná) 
- platební údaje ( č. účtu, údaje o zaplacené nebo dlužné částce) 

Tyto údaje jsou u Správce uchovávány po dobu nezbytně nutnou, v souladu s práv. předpisy, 
které ukládají Správci dobu archivaci těchto údajů. 

III. Zpracovávané osobní údaje fyzických osob pocházejí z následujících zdrojů: 
 

a) údaje byly poskytnuty Vámi  v souvislosti s uzavřením obchodní smlouvy ( 
objednávky, DL ), případně kdykoli jindy při obchodní spolupráci 

b) údaje byly získány z veřejných zdrojů - Obchodní rejstřík, Insolvenční rejstřík, Registr 
ekonomických subjektu ARES, a dalších) 

Vaše osobní údaje jsou poskytovány zaměstnancům Správce, kteří v rámci svého pracovního 
zařazení s Vašimi daty pracují, dále pak zaměstnancům externí účetní firmy, která tyto data 
zpracovává dle zákona o účetnictví. Jiným subjektům ( tj. orgánům Policie ČR, soudům, 
Finanční správě, Celním orgánům) jsou Vaše osobní data poskytnuta jen v případě, že je 
správci tato povinnost uložena právními předpisy . Osobní údaje, které zpracováváme jsou 
uchovány po nezbytně nutnou dobu k poskytování produktů, dokončení požadovaných 



 

 

transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování smluvních závazků, plnění 
našich právních povinností, vymáhání sjednaných dohod, příp. pro účely správních řízení. 

IV. Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů: 
 

a) můžete požádat o přístup k osobním údajům. Správce Vám je povinen poskytnout 
kopii  Vašich zpracovaných osobních údajů 

b) můžete požádat o opravu nepřesných údajů, které o Vás Správce zpracovává 
c) můžete požádat o výmaz osobních údajů a to z následujících důvodů 

- osobní údaje byly zpracovány v rozporu s GDPR 
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 

nebo zpracovány 
- odvolal (a) jste souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud byl nutný a 

byl Vámi předem udělen 
d) můžete požadovat  omezení zpracování Vašich osobních údajů : 

- pokud popíráte přesnost údajů - a to na dobu potřebnou Správci k ověření 
popíraných údajů 

- pokud popíráte oprávněnost zpracovaní údajů, ale nežádáte výmaz, pouze 
omezení jejich použití 

- pokud jste vznesl(a  námitku proti zpracování osobních údajů a to do doby 
ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují důvody ) 

-  
V. Právo na získání údajů odvolání souhlasu a podání stížnosti. 

V případech uvedených v GDPR máte právo požádat Správce o získání údajů, které se Vás týkají 
a které jste poskytl (a) Správci a to v strukturovaném běžně používaném, strojově čitelném 
formátu s tím, že tímto právem nesmí být dotčena práva a svobody jiných osob. Současně 
můžete odvolat souhlas, pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu. 
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, založená na základě souhlasu 
uděleného před odvoláním. Odvolání musí být písemné a zasláno na adresu Správce. Dále máte 
právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, se 
sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 

 

V Petrovicích u Karviné                                                                          Ing. Václav Simandl 
25.05.2018                                                                                                   jednatel 

 

                              
 


