
 

Podmínky zpracování osobních údajů 
 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení 

subjektů údajů (dále jen „GDPR“) – v souladu s čl. 12 a čl. 13 GDPR Vás společnost ALBA 

precision, spol. s r. o. informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.  

 

1. Správce osobních údajů 

Společnost ALBA precision, spol. s r. o., se sídlem Šípková 452/18, 620 00, Brno, IČ: 

60726075, DIČ: CZ60726075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 16985 (dále jen „správce“). 

 

Správce nejmenoval pověřence na ochranu osobních údajů.  

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste jej Vy, jako příslušný subjekt údajů 

správci poskytl(a), a to v souvislosti s plněním objednávky, s uzavřením smluvního či jiného 

právního vztahu se správcem, na základě souhlasu nebo které správce shromáždil jinak a 

zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností 

správce.  

 

3. Zdroje osobních údajů 

a. přímo od subjektů údajů – uzavření smlouvy nebo objednávky 

b. přímo od subjektů údajů – poptávky na zboží či služby 

 – jednání, vizitky, e-mailové poptávky 

c. dodatečně od subjektů údajů – údaje v předávacím protokolu 

d. souhlasy subjektů údajů 

e. síťové identifikátory – údaje o vašem chování na webu, zejména služby, které 

si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si 

náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace 

zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení 

obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů 

cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení. Více informací 

naleznete Zásadách používání webových stránek a cookie.  

f. kontaktní formulář na našich webových stránkách 

g. veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, 

živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, katalog vystavovatelů apod.) 

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

a. identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 

subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa sídla, IČ, DIČ aj.) 

http://albaprecision.cz/cz/portal/home/zasady-pouzivani/


 

b. údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. 

kontaktní adresa, číslo telefonu tj. soukromé i firemní, číslo faxu, e-mailová 

adresa a jiné obdobné informace) 

c. ekonomické údaje (např. bankovní spojení) 

d. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

 

5. Kategorie subjektů údajů 

a. zákazník, který poptává nebo objednává zboží a služby (servis) 

b. dodavatel zboží správci 

c. zaměstnanec správce 

d. jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci – uklízečka, zahradník 

e. uchazeč o zaměstnání 

 

6. Kategorie zpracovatelů osobních údajů 

a. správce a zpracovatel osobních údajů, tzn. jeho zaměstnanci 

b. dodavatelé, které zastupujeme 

c. přepravní firmy nebo dodavatelé poštovních služeb 

d. finanční ústavy 

e. státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými 

právními předpisy 

f. osobní údaje zákazníků mohou být předávány do následujících třetích zemí 

z důvodu obchodní činnosti: Švýcarsko, Srbsko, Izrael, USA viz kap. 7 

Předávání údajů mimo EU. 

 

U všech zpracovatelů se staráme o to, aby i oni zpracovávali Vaše osobní údaje 

bezpečně a plně v souladu s nařízením GDPR. 

 

7. Předávání údajů mimo EU 

Vaše osobní údaje mohou být předány to třetích zemí mimo Evropský hospodářský 

prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. 

Veškeré takové předávání bude uskutečňováno pouze v případě, že se příslušný příjemce 

zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné na 

adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. 

 

8. Účel zpracování osobních údajů 

a. jednání o smluvním vztahu 

b. plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem 

c. dodání objednaného zboží  

d. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů   zasílání obchodních sdělení 

a činění dalších marketingových aktivit 

e. ochrana práv správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek 

správce) 

f. výběrová řízení na volná pracovní místa 

g. plnění zákonných povinností ze strany správce na základě 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087


 

i. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ii. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

iii. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

iv. nařízení EU proti podpoře terorismu, praní špinavých peněz. 

h. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

 

9. Způsob a ochrana zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce 

jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím 

výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za 

dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto 

účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, 

zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 

k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, 

kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu 

soukromí a jsou povinny postupovat dle směrnic a platných právních předpisů týkajících 

se ochrany osobních údajů. 

 

Nedochází k automatickému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 

a 4 GDPR. 

 

10. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních 

předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze 

závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.   

Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, 

zpracovává správce Vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím 

uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení 

soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném 

rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho 

ukončení. 

Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních 

údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě 

souhlasu.  

 

11. Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených 

případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.  

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat 

tyto údaje: 

a. subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,  



 

b. 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, 

c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje, 

d. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 

e. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či 

třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo 

základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

 

12. Práva subjektů údajů 

 Právo na informace 

a. zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli, a jaké osobní údaje to jsou, 

b. jaký je účel zpracování a doba zpracování, 

c. jaké osobní údaje jsou zpracovány, 

d. jací příjemci měli či budou mít přístup k Vašim osobním údajům.  

 

 Právo na odstranění závadného stavu, vysvětlení a o opravu či doplnění osobních 

údajů, pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že zpracování osobních údajů je: 

a. v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo 

b. v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné. 

 

Pokud bude Vaše žádost důvodná, bude v případě potřeby provedeno dočasné omezení 

(blokování) nebo likvidace těchto údajů a závadný stav bude odstraněn. 

 

 Právo na výmaz osobních údajů, pokud: 

a. nejsou již osobní údaje subjektu údajů potřeba pro výše uvedené účely, 

b. subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním a není dán jiný právní důvod pro 

zpracování osobních údajů (například plnění smlouvy), 

c. osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

d. došlo ke vznesení námitek proti zpracování a není dán žádný převažující 

oprávněný důvod pro zpracování, 

e. osobní údaje musí být vymazány dle právních předpisů. 

 

 Právo žádat omezení zpracování (blokaci) osobních údajů, pokud: 

a. nejsou osobní údaje přesné, 

b. zpracování je nezákonné, ale údaje nechce subjekt údajů vymazat, jen omezit 

jejich použití, 

c. je nutné ověřit, zda je námitka proti zpracování osobních údajů, které je 

prováděno za účelem ochrany oprávněných zájmů příslušného správce nebo je 

zpracování nezbytné ve veřejném zájmu; zpracování je pak omezeno po dobu, 

dokud nebude ověřeno, zda oprávněné zájmy správce údajů převažují nad 

zájmy subjektu údajů, 



 

d. osobní údaje subjektu údajů již správce údajů nepotřebuje, ale subjekt údajů je 

žádá pro hájení svých práv. 

 

 Právo získat osobní údaje ve strukturované podobě, v běžně používaném a strojově 

čitelném formátu a tyto údaje předat jinému správci. 

 

 Právo předat osobní údaje přímo určenému novému správci. 

 

 Právo vznést námitku, kdykoli, proti zpracování osobních údajů správcem. Pokud 

tuto námitku vznese subjekt údajů ve vztahu k marketingovým účelům, osobní údaje 

nebudou nadále pro marketingové účely zpracovávány. 

 

 Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že by došlo 

k porušení právních předpisů ze strany správce. Adresa Pplk. Sochora 727/27, 170 00, 

Praha 7 Holešovice. 

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať jde o dotaz, 

uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, je Vám k dispozici e-mail 

info@albaprecision.cz nebo adresa Šípková 452/18, 620 00, Brno. 

 

 Právo na informace je bezplatné. V případě, že by byla žádost subjektu údajů o další 

kopie zpracovávaných osobních údajů bezdůvodná nebo nepřiměřená, bude správce 

údajů účtovat administrativní poplatek za její vyřízení. 

 

 

Tyto podmínky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách správce a nabývají 

účinnosti dnem 25. 5. 2018. 

 

Tento dokument může být kdykoli aktualizován. 

 

 

Více informací a znění celého nařízení naleznete zde:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

