
Zásady ochrany osobních údajů  

 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolujeme si, sdělit Vám informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů neboli GDPR). 

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší 

informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním. 

• Správcem osobních údajů je společnost Böhm-extruplast, s.r.o. Krajková 307, 357 08  
Krajková, IČ: 25211731 

• Společnosti shromažďuje a zpracovává běžné osobní údaje. 

• Dodání/pořízení zboží a služeb – pro zpracování vašeho/našeho nákupu, doručení zboží, zajiš-
tění plnění objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. 
zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, 
historie nákupů. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o 
smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě nebo ústně.  

• Tato data mohou být poskytnuta dalším subjektům, např. dopravcům, pro jednodušší doručení 
Vámi objednaného zboží. 

• Nabídky zboží a služeb – údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) nejsou používány pro 
marketingové účely, tj. k zasílání informací o produktech z naší nabídky.  

• Pro personální účely a zpracování mezd o Vás shromažďujeme údaje uvedené Vámi 
dobrovolně v osobním dotazníku. Jedná se zejména o jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné 
číslo, bydliště, datum a místo narození, adresa pro doručení pošty, telefon, údaje o pobíraných 
důchodech, probíhajících srážkách, o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně, informace o 
cizozemském pojištění, o nejvyšším dosaženém vzdělání, o průběhu zaměstnání, kontakt na 
osobu blízkou, kterou budeme v případě nutnosti informovat o nenadálých situacích (úraz, 
nevolnost…), číslo bankovního účtu. Některé z výše uvedených údajů shromažďujeme i o 
Vašich rodinných příslušnících (zejména-jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo).  

• Böhm-extruplast, s.r.o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků, dodavatelů, 
odběratelů a zaměstnanců pouze za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a 
plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat. Osobní údaje jsou zpracovány 
v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě. 



• Böhm-extruplast, spol. 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, že zákon požaduje archivaci a zpracování osobních údajů delší, než je výše uvedeno, 
řídí se správce údajů tímto nařízením. 

• Společnost Böhm-extruplast, s.r.o. přijala odpovídající technická a organizační opatření na 
ochranu osobních údajů před náhodným či nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním, 
neoprávněným zveřejněním či přístupem, zejména v případech přenosu osobních údajů po síti, 
a dále před veškerými dalšími nezákonnými formami zpracování.  

• Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých 
pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány povinností mlčenlivosti.  

• Způsoby zabezpečení osobních dat jsou také pravidelně kontrolovány. 

• Böhm-extruplast, spol. s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost 
stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu Vašich či našich práv  

• Böhm-extruplast, spol. s r.o. může 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 sám správce. Údaje tak mohou být předány 
dodavatelům zajišťujícím pro správce služby spočívající v doručování zboží a dokumentů.  

• V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na 
přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných 
osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete 
požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, podat námitku proti 
zpracování u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného 
souhlasu také máte právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. pokud ovšem není nutné dále je 
zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli 
nadále poskytovat služby a zboží. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, 
písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu obchod@boehmextruplast.cz.  

• Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany 
osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz 

• V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento 
souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě 
oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání 
námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme v přiměřené lhůtě informovat.  

• Subjekt údajů je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když správci 
poskytuje některé osobní údaje.  

• Toto poučeni je veřejně přístupné na internetových stránkách Böhm-extruplast, s.r.o.  

http://www.boehmextruplast.cz 

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.  

 


