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Vážení, 

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme 
a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služ- 
by/zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mo-
hou být pro Vás důležité. 

 

Správcem osobních údajů je ELCOM, a. s., IČO: 25077155, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, 
PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 
4293. 

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: 
gdpr@elcom.cz  

 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvis-
losti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a 
zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

 

Zdroje osobních údajů 

Přímo od subjektů údajů - Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. - obchodní rejstřík, živ-
nostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.) 

 

Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům: 

- realizace smluvního vztahu se subjektem údajů 

- vedení evidence zákazníků / klientů 

- obchodním sdělením 

- plnění zákonných povinností stanovenými příslušnými právními předpisy 

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

- Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů 
(např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umož-
ňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová ad-
resa a jiné obdobné informace) - Popisné údaje (např. bankovní spojení) - Další údaje nezbytné pro plnění 
smlouvy - Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze 
strany subjektu údajů. 

 

Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem 
údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu vzniklých. 

 

Účel zpracování osobních údajů 

- jednání o smluvním vztahu 

- plnění smlouvy 

- plnění zákonných povinností stanovenými příslušnými právními předpisy 

- výběrová řízení na volná pracovní místa 
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Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje 
subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou 
zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů, které se jej týkají. 

 

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, 
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. 

 

Právo na přístup 

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní 
údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se 
zpracováním Vašich osobních údajů. 

 

Právo na opravu 

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na 
to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. 

 

Právo na výmaz 

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbyteč-
ného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: 

a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, 

b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování a my shledáme, že již žádné takové opráv-
něné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo 

c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaz-
nými předpisy. 

Toto právo se nicméně neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro: 

a) splnění naší právní povinnosti, 

b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo 

c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. 

 

Právo na omezení zpracování 

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. 
Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a 
tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto přípa- dě však nikoliv navždy 
(jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: 

a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, 

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co 
zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení 
(např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl), 

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro 
určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 

d) vznesete námitku proti zpracování. 

 

Právo vznést námitku proti zpracování 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho opráv-
něného zájmu. Vzhledem k tomu, že nejde o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpra-
covávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokra-
čovali. 
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Právo podat stížnost 

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní 
údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

 

Závěr 

Subjekt údajů nemá povinnost své osobní údaje poskytnout. Poskytnutí těchto údajů je ale nezbyt- ným 
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší 
strany ji plnit. 


