
Ochrana a zpracování osobních údajů 

Následující text tvoří informace o zpracování osobních údajů, která vychází 

z obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU  
o ochraně osobních údajů 2016/679  

 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje (správce osobních údajů)? 

Společnost Credo Litoměřice VDZ spol. s r. o., se sídlem Ústecká 53, 410 02 

Malé Žernoseky, IČO: 254 93 043. Společnost je zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

20790. V případě potřeby můžete správce kontaktovat na tel. čísle 

416 539 214 nebo na e-mailové adrese credo.vdz@tiscali.cz.  

 

Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracováváme Vaše 
osobní údaje? 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění uzavřeného smluvního 

závazku mezi správcem a Vámi. A z toho vznikají pro správce zákonné 

povinnosti a správce musí zpracovávat osobní údaje i pro tento účel.  

Vaše osobní údaje potřebujeme a zpracováváme také k ochraně našich 

oprávněných zájmů. K oprávněným zájmům správce patří především: plnění 

smluvních závazků a plnění  zákonných povinností. A proto osobní údaje 

zpracováváme v následujícím rozsahu: 

 Jméno, příjmení 

 Adresa bydliště 

 Identifikační číslo 

 Datum narození 

 Rodné číslo 

 Telefonní číslo 

 E-mail 

 Fakturační údaje – týká se údajů uvedených na fakturách 

 Transakční údaje – informace o platebních podmínkách 
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Osobní údaje může správce zpracovávat na základě Vámi uděleného 

souhlasu. Dále je zpracování osobních údajů zákonné, a to v případě: plnění 

smluvních závazků mezi správcem a Vámi, plnění zákonných povinností 

správce a ochrany oprávněných zájmů správce. 

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme? 

Osobní údaje bude správce zpracovávat a uchovávat minimálně po dobu 

trvání smluvního závazku.  

Osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění oprávněných zájmů správce, 

budou uchovávány maximálně v délce 3 let od konce smluvního vztahu mezi 

správcem a Vámi. 

Správce bude uchovávat osobní údaje v zákonem stanovené délce. Poté 

budou osobní údaje zlikvidovány. 

Z povahy některých osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění 

zákonných povinností správce, zejména daňové předpisy a zákon  

o účetnictví, mohou být osobní údaje uchovávány delší  dobu. 

 

Jakým způsobem byly Vaše osobní údaje získány? 

Správci jste osobní údaje sdělili přímo Vy a obdržel je od Vás - a to 

z uzavřených smluvních vztahů mezi správcem a Vámi. Vaše osobní údaje 

mohl správce získat také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí. 

 

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům? 

Přístup k osobním údajům mají pouze pověření pracovníci a jsou vázáni 

povinností mlčenlivosti. Ke splnění naší zákonné povinnosti využívá správce 

služeb externího poskytovatele, který může zpracovávat osobní údaje. 

Konkrétně se jedná o zpracovatele, který poskytuje účetní služby. 

Dále jsme povinni ze zákona poskytnout Vaše osobní údaje orgánům státní 

správy, např. soudům, správci daně, orgánům činným v trestním řízení 

apod. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. 



Zabezpečení osobních údajů. 

Osobní údaje jsou zabezpečeny standardním způsobem. Správce vynaloží 

veškeré úsilí, aby zpracování osobních údajů bylo řádné a bezpečné. A zajistí 

technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. 

Správce využívá k zabezpečení osobních údajů odpovídající bezpečnostní 

postupy a procedury. 

 

Práva vztahující se na ochranu osobních údajů. 

V souvislosti s ochranou osobních údajů se naskýtá i řada práv. Budete-li 

mít dotaz či některého práva využít, kontaktujte nás, prosím na tel. čísle 

416 539 214 nebo využijte e-mail: credo.vdz@tiscali.cz a také na adrese 

Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky. K Vašim právům patří: 

 Právo na informace o zpracování  

 Právo opravit či doplnit osobní údaje 

 Právo na výmaz („být zapomenut“) 

 Právo na omezení zpracování 

 Právo na přenesení osobních údajů 

 Právo na přístup k osobním údajům 

 Právo vznést námitku  

 Právo vznést stížnost proti zpracování v určitých případech 

 Právo odvolat souhlas 

 Další práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů  

2016/679 

K případným dotazům a sdělení o přijatých opatřeních Vás bude správce 

informovat v nejbližší době. Avšak na vyjádření má lhůtu 30 dnů. 

 

V Malých Žernosekách dne 16. 5. 2018 
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