
 

 

Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR 
 

 
 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“) 
 

 I. Základní ustanovení:  
 
1. Správce osobních údajů: 
     - správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je KASEN s.r.o., IĆO 250 24 515. 
 
2. Kontaktní údaje správce: 
    - adresa:  Náměstí Prokopa Velikého 444/1, 400 01, Ústí nad Labem 
    - e-mail: info@kasen.cz 
    - telefon: +420 475 601 782 
 
3. Osobní údaje: 
    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační 
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 
fyzické osoby.  
 
4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
II. Kategorie a zdroje / rozsah zpracovávaných osobních údajů: 
 
1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 
   - fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. jméno, 
příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa místa trvalého pobytu, doručovací 
adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro 
přístup na www a údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či 
změně již uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.) 
 
2. Zdroje osobních údajů:  
   - Osobní údaje, které jste poskytl(a) správci, nebo osobní údaje, které správce získal na 
základě plnění Vaší poptávky, objednávky nebo smlouvy. 
  - Osobní údaje získané z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, 
veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené 
či doručené obchodníkovi. 
 
3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 
   Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, objednávky, 
reklamace, poskytování přímého marketingu. 
 
IV. Zpracování osobních údajů bez souhlasu:  
Osobní údaje budou bez Vašeho souhlasu zpracovány pro:  
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1. pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a 
obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží 
 
2. pro plnění povinností obchodníka podle platných právních předpisů především 
v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či 
plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících 
s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů. 
 
3. pro výkon práv a oprávněných zájmů obchodníka, mj. při uplatňování jeho práv a 
vymáhání nároků vůči Vám  
 

Právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely i bez Vámi 
uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení. 

 
 
V. Doba zpracování osobních údajů: 
     - Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi 
a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro 
archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu deseti let od konce účetního 
období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis 
dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i 
nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení) 
 

- po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny 
 
VI. Vaše práva:  
      - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
      - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GPR, případně omezení zpracování dle čl.    
       18 GDPR 
      - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
      - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
      - právo na přenositelnost údajů dle č. 20 GDPR 
      - právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, 
že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů: 
 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů. 
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 
v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení. 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 

VIII. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce o 
podmínkách ochrany osobních údajů. 
 
Podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 05. 2018 

 
Mgr. Zdeněk Kadavý 
        jednatel 

                                                

 

 

 


