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Poučení o zpracování osobních údajů
V souvislosti s aplikací Nařízení 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 „obecné
nařízení“), které nabývá účinnosti dne25.5.2018 sdělujeme následující informace:

Správcem osobních údajů pořizovaných v rámci podnikatelské činnosti naší společnosti je výhradně
právnická osoba KLZ s.r.o. se sídlem Dlouhá Lhota 99, 294 05 Dlouhá Lhota, IČ: 26193159, DIČ:
CZ26193159, registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78550 (dále jen „společnost
KLZ s.r.o.“)
Jaké osobní údaje společnost KLZ s.r.o. shromažďuje a zpracovává?
Společnost KLZ s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze běžné osobní údaje. Jedná se o základní
identifikační a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, název firmy, adresa
respektive místo podnikání, IČ, DIČ, telefon, e-mail.
K jakým účelům společnost KLZ s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?
Shromažďování a zpracovávání osobních údajů společností KLZ s.r.o. je zcela zákonné a není k němu
třeba udělení souhlasu ze strany subjektů údajů, neboť je podloženo právními důvody vyplývajícími
z článku 6 odst. 1 obecného nařízení. Jsou zde splněny současně dvě podmínky zákonnosti:
1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Hlavní činností společnosti KLZ s.r.o. je nákup a prodej stavebních materiálů, železa a dalších
produktů a poskytování služeb. V kooperaci se zákazníky, dodavateli a odběrateli dochází
v rámci této podnikatelské činnosti k jednotlivým smluvním vztahům, které jsou založeny na
dobrovolnosti obou smluvních stran.
2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Výše
uvedená podnikatelská činnost společnosti KLZ s.r.o. musí být provozována v souladu
s legislativami České republiky i Evropské unie, které upravují rámec této činnosti a současně
jí ukládají, jakožto i dalším podnikatelským subjektům, mnoho právních povinností ve vztahu
k jejich výkonným institucím. Právní povinnosti, které zakládají shromažďování a zpracování
osobních údajů, vyplývají např. ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
apod.
V jaké formě jsou osobní údaje společností KLZ s.r.o. shromažďovány a zpracovávány?
Společnost KLZ s.r.o. shromažďuje a uchovává osobní údaje fyzických osob v listinné podobě a
v elektronické podobě za pomoci prostředků výpočetní techniky.
Jak dlouho společnost KLZ s.r.o. údaje zpracovává?
Společnost KLZ s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv
smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu, nebo dokud nebyl odvolán
souhlas se zpracováním údajů. V případě zákonných výjimek se řídí platnou legislativou.
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Musíte osobní údaje společnosti KLZ s.r.o. poskytnout?
Jak již bylo zmíněno výše, poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smluvního vztahu se
společností KLZ s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných
povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez těchto údajů
společnost KLZ s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby zrealizovat.
Jakým způsobem společnost KLZ s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a společnost KLZ s.r.o.
disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu
zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo
zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů
přichází do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Komu společnost KLZ s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?
Společnost KLZ s.r.o. poskytuje zpracovávané osobní údaje pouze státním institucím v rámci plnění
právních povinností vyplývajících z platné legislativy České republiky a Evropské unie a dále pokud je
to nezbytné pro ochranu jejích práv. Společnost KLZ s.r.o. může také pověřit zpracováním údajů třetí
osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje
zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama společnost KLZ s.r.o. Společnost
KLZ s.r.o. v žádném případě nepředává zpracovávané údaje nezúčastněným fyzickým ani právnickým
osobám v tuzemsku ani v zahraničí.
Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?
Práva subjektu údajů jsou upravena v článcích 12 až 22 obecného nařízení. Subjekt údajů může
obecně uplatnit např. právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a
doplnění osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost
údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního
rozhodování. Je však třeba brát v potaz skutečnost, že ve výše zmíněných článcích existuje značné
množství výjimek, které vylučují absolutní uplatnění výše uvedených práv ze strany subjektu údajů.
Jedná se zejména o případy, kdy jsou správci osobních údajů vázáni právními povinnostmi tyto osobní
údaje zpracovávat a následně je případně i poskytovat státním institucím.
Svá práva ve vztahu k problematice zpracování osobních údajů můžete uplatnit osobně v sídle
společnosti KLZ s.r.o., písemně na adrese sídla společnosti nebo mailem na adrese
kurzveil@stavebninyklz.cz.
Jak společnost KLZ s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich
ochraně?
Poučení o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně v písemné podobě má
zákazník volně k dispozici v prostorách prodejny. Toto poučení je současně veřejně přístupné na
internetových stránkách společnosti KLZ s.r.o. www.stavebninyklz.cz.
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních
údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz.
Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

