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Informace o zásadách ochrany osobních údajů 

Za zpracování osobních údajů odpovídá: 

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 
 
Velké Hydčice 91 
 
341 01 Horažďovice 
 
Česká Republika 
 
 
Telefon: 376 531 111 
 
Fax: 376 531 495 
 
e-mail:prodej@hasit.cz 
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Úvod 

Máme radost z Vašeho zájmu o náš podnik. Ochrana Vaší soukromé sféry a Vašich osob-

ních údajů je pro nás velmi důležitým úkolem. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v souladu s Obecným na-

řízením o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), s národními ustanoveními  

o ochraně údajů, které platí pro náš podnik, jakož i s obsahem těchto informací o ochraně 

údajů.  

Chtěli bychom Vás informovat, které osobní údaje o Vás shromažďujeme, zpracováváme  

a používáme a jaká práva Vám přísluší podle práva na ochranu údajů.  

Následujícími upozorněními plníme naše informační povinnosti podle čl. 13 a 14 Obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR).  

Osobní údaje 

Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o Vašich osobních poměrech. Spadají pod ně všechny 

informace k Vaší identitě, jako např. Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše telefonní 

číslo, Vaše bankovní spojení nebo Vaše poštovní adresa. Informace, které nemohou být 

spojovány s Vaší identitou (jako např. anonymizovaná data pro statistická vyhodnocení), se 

oproti tomu za osobní informace nepovažují.  

Účely zpracování osobních údajů 

Přednostním účelem zpracování Vašich osobních údajů cestou různých komunikačních  

kanálů (telefon, pošta, e-mail, fax atd.) je předsmluvní poradenství a sestavování nabídky,  

plnění smluv, vyúčtování jakož i uplatnění a ochrana smluvních nároků. Když nám tato data 

neposkytnete nebo je neposkytnete v potřebném rozsahu, nemůžeme poskytnout Vámi  

požadovaná (před)smluvní plnění (služby).  

Vaše data kromě toho zpracováváme pro účely získání dalších objektů a zákazníků, pro 

marketingové aktivity, pro statistické účely a pro interní koncernovou výměnu dat. 

Právní základ pro zpracování dat  

Data se budou zpracovávat na základě statusů povolení podle GDPR, přednostně k plnění 

smluv, z oprávněných vlastních zájmů a ke splnění zákonných a smluvních povinnosti, jakož 

i na základě Vašeho souhlasu. 

Kategorie osobních údajů 

 údaje zákazníků 

 údaje dodavatelů a obchodních partnerů  

 údaje zájemců  
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Kategorie příjemců údajů 

 Externí poskytovatelé služeb v rámci poskytování služeb (např. speditéři, banky) 

 Zpracovatelé zakázek (např. poskytovatelé IT služeb) 

 Interní zpracování prostřednictvím zapojených odborných oddělení  

 Interní koncernové zpracování 

 Ostatní externí místa (např. auditoři a daňový poradci, pojišťovny) 

 Orgány státní správy (např. daňové a finanční úřady, sociální pojištění) 

Postoupení Vašich osobních údajů orgánům státní správy se provádí pouze do té míry, jak 

jsme k tomu zavázáni nebo oprávněni na základě zákonných ustanovení a/nebo úředních 

příp. soudních nařízení.  

Vaše data navíc neposkytujeme bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám, zejména 

je neposkytujeme k reklamním účelům. 

Doba uložení a lhůty pro vymazání  

Vaše osobní zpracováváme pouze tak dlouho, dokud je to pro výše uvedené účely zpraco-

vání dat zapotřebí nebo dokud jsme k tomu dle zákona zavázáni. Zohledňujeme při tom  

příslušné smluvní a zákonné lhůty promlčení a uchování, jakož i relevantní právní lhůty.  

Doručování příjemcům v třetích zemích – koncernovým společnostem FIXIT GRUPPE 

Všechny podniky a pobočky, které patří k našemu koncernu FIXIT GRUPPE (následně  

koncernové společnosti) a své nebo obchodní sídlo mají v některé třetí zemi, mohou patřit 

k příjemcům osobních údajů. Adresy veškerých koncernových společností lze vyvolat na 

naší internetové stránce www.fixit-gruppe.com. Dále může být u nás či u našeho pracovníka 

pověřeného ochranou údajů vyžádán seznam všech koncernových společností. 

Pro Švýcarsko potvrdila Evropská komise přiměřenou úroveň ochrany údajů (rozhodnutí 

2000/518/ES Komise). 

Navíc ujednáme před prvním doručením osobních údajů se všemi příjemci z třetích zemí 

standardní doložky EU o ochraně údajů. Tím je zajištěno, že jsou pro veškerá zpracování 

osobních údajů zaručeny vhodné garance, prosaditelná práva a účinné právní prostředky, 

vyplývající ze standardních doložek EU o ochraně údajů. Každý, koho se to týká, může od 

nás nebo od našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů obdržet kopii těchto  

standardních doložek o ochraně údajů. 

Zdroj osobních údajů  

V zásadě zjišťujeme osobní údaje přímo u osoby, které se to týká, nebo ve spolupráci  

s nějakým úřadem nebo tyto pochází z předání od koncernových společností. V jednotlivých 

případech zjišťujeme osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů.  
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Práva dotčených osob  

Při existenci předpokladů, které jsou k tomu zapotřebí, máte následující práva 

 právo na informaci 

 

 právo na opravu chyby 

 

 právo na vymazání  

 

 právo podat stížnost u národního Úřadu pro ochranu osobních údajů  

 

 právo na omezení zpracování dat 

 

 právo na přenositelnost dat  

Když je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo jej kdykoliv  

libovolným způsobem odvolat. Pokud neexistuje nějaký jiný důvod pro jejich zákonné  

zpracování, nebudou už pak tyto údaje používány.  

Otázky k ochraně údajů: 

Máte-li otázky k ochraně údajů, napište nám prosím e-mail nebo se obraťte přímo na našeho 

pracovníka pověřeného ochranou údajů na: 

 

datenschutz@fixit-gruppe.com 

 

Změna našich ustanovení o ochraně údajů 

Vyhrazujeme si v případě potřeby úpravu Prohlášení o ochraně údajů, aby stále odpovídalo 

aktuálním právním požadavkům a aby zůstala Vaše práva neomezeně chráněna. 

 

Stav těchto informací k našim zásadám ochrany údajů: Květen 2018 
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