
Nakládání a ochrana osobních údajů firmy VINYL-FLEX, s.r.o. -  ZÁSADY 

Ode dne 25. května 2018 je v platnost nové nařízení EU č. 679/2016 (GDPR), které zavádí 
přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů. Abychom Vaše poskytnuté informace mohli i 
nadále zpracovávat a dále mohli i po tomto datu informovat, jsme nuceni Vás požádat o udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě shora uvedené směrnice.  

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. 
 
 

Chceme Vám poskytnout informace o tom: 
- jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme 
kontaktní údaje: údaje umožňující kontakt se zákazníkem (klientem uvedená adresa, telefonní 
číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) 
identifikační údaje: osobní údaje k jednoznačné identifikaci osoby (jméno, příjmení, titul, adresa, 
u fyzické osoby podnikatele daňové číslo a IČ, číslo účtu) 
S ohledem na smluvní vztah, který vznikne uzavřením kupní smlouvy nebo přijetím objednávky, 
jsou osobní údaje poskytnuty naším odběratelem dobrovolně. Naše společnost nemůže uzavřít 
obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro 
uzavření.   

- z jakých zdrojů je získáváme 
osobní údaje (kontaktní nebo identifikační) získáváme dobrovolně přímo od zákazníka 
z veřejně přístupných databází, rejstříků, seznamů, evidencí, které zákazník sám zveřejní 

- k jakým účelům je využíváme a zpracováváme 
pro účely související s obchodem a službami, zejména vyřízení objednávky, vystavení faktury, 
pro zajištění všech dalších činností související s realizací obchodu, pro zasílání vyžádaných 
nabídek, souhlas platí po dobu trvání obchodního vztahu a dále po dobu 5 let 

- jakým způsobem zajišťujeme ochranu  
osobní údaje jsou pod fyzickou a elektronickou ochranou, kde jsou chráněny před neoprávněným 
přístupem nebo přenosem 
veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci pracovních povinností, jsou 
vázány zákonnou povinností mlčenlivosti 

- komu údaje poskytujeme  
osobní údaje naše společnost neposkytuje žádné třetí osobě, pouze na písemné vyžádání 
zákazníka, můžou být jeho údaje poskytnuty dalším subjektům  

- jaké jsou vaše možnosti ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů 
s výjimkou, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zákazníka, zpracováváme osobní 
údaje výhradně se souhlasem zákazníka. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda 
svůj souhlas poskytne. Poskytnutí je zcela dobrovolné a není podmínkou uzavření obchodu nebo 
služby. Zákazník může svůj souhlas odvolat nebo změnit nebo změnit rozsah. Naše společnost 
to respektuje. 

- jaký přístup máte ke svým osobním údajům 
informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, si zákazník může vyžádat. Způsob předání 
informací si zvolí zákazník. 

- kam se můžete obrátit pro další informace nebo uplatnit námitky ke 
zpracování 
uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit 
jeho rozsah lze některým z následujících způsobů: osobně, e-mailovou zprávou, telefonicky nebo 
písemně vždy pověřenci pro ochranu osobních údajů 

- jak informujeme o zásadách, pravidlech zpracování a ochraně 
tyto zásady jsou veřejně přístupné na informační tabuli v podniku, dále na internetových 
stránkách www.vinylflex.cz, s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je zákazník 
seznámen při uzavírání obchodu či služby, v této souvislosti je zákazník také požádán, o 
vyjádření k souhlasu se zpracováním osobních údajů 

 

http://www.vinylflex.cz/

