ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme
vaše osobní údaje, které nám předáváte v souvislosti s naší činností nebo používáním této webové
stránky www.pozpra.cz .
Cílem těchto informací je poskytnout Vám jako subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje
společnost POZPRA trading s.r.o. (dále jen „Společnost“) shromažďuje, k jakým účelům je využívá a
kde můžete získat bližší informace o vašich osobních údajích, které společnost zpracovává.

KONTAKT NA SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
POZPRA trading s.r.o.
Hornova 910
541 01 Trutnov
IČO: 28235509
Kontakt na pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů: pozpra@seznam.cz
Společnost je ve smyslu Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 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 „Obecné nařízení“) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá
(i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro
které jsou osobní údaje zpracovávány jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování
našich služeb a souvisejících činností.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE A PO JAKOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Osobní údaje a údaje zvláštní kategorie společnost POZPRA trading s.r.o., (dále jen "Společnost") jako
správce osobních údajů zpracovává v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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“) a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.
V rámci své činnosti zpracováváme:


osobní údaje, které Společnost získává a zpracovává v souvislosti s poskytováním našich
služeb,



osobní údaje k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci,



osobní údaje umožňující Společnosti kontakt s Vámi,



osobní údaje související se vzájemnými vztahy Společnosti a klienta.

Osobní údaje Společnost zpracovává v případě plnění zákonných povinností po dobu
stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy, po dobu
nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně
po dobu trvání smlouvy; v případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů po dobu
uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování Společnost
přestává Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními
předpisy.

K JAKÝM ÚČELŮM A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH TITULŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Pro účely realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování služeb, tzn. jednání
o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále
ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků
ze smlouvy).
Pro účely vedení obchodní dokumentace a další účely související s poskytováním služeb naší
Společnosti, a souvisejících činností na základě plnění zákonných povinností správce.
Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů,
zejména k vyhodnocování
možných rizik,
ke sledování
kvality
služeb
a
optimalizaci
poskytovaných služeb.
Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou
službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě
dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.
V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj
souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Společnost
vázána. Poskytnutý souhlas je možné kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, je Společnost
povinna ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných na základě poskytnutého souhlasu
v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem Společnosti. Souhlas
se zpracováním osobních údajů můžete opětovně Společnosti udělit.

KOMU MŮŽEME A / NEBO MUSÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
Státním orgánům, respektive subjektům veřejné moci v případech, kdy Společnosti poskytnutí
osobních údajů ukládají právní předpisy – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné
v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.;
Našim zpracovatelům, kteří pro Společnost provádějí částečné či úplné zpracování osobních údajů
na základě příslušné zpracovatelské smlouvy.

Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich i vašich práv, např. pojišťovnám, soudům,
soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje
nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem – např. v případě některých cookies.
Tento web používá pouze technické (nutné) cookies.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či
dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř.
jiné údaje, které Společnost obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním
smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnost bude
zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou
zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v
odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Jakožto subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z
právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit.
•
Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní
údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu
tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup.
•
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte,
že o vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich
opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s
ohledem na technické možnosti.
•
Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže vaše osobní údaje,
pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování
je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená
právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
•
Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování,
Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony
zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
•
Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje, které o
vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a),
předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by

výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci
vaší žádosti vyhovět.
•
Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou
zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že
existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a
svobodami Vašimi, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme
oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci
odmítneme. O takovém postupu bychom vás předem informovali.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám poskytneme na adrese:
POZPRA trading s.r.o., Hornova 910, 541 01 Trutnov
nebo na e-mailové adrese: pozpra@seznam.cz
Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího
výše uvedená práva.
V případě vaší žádosti vás budeme vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení žádosti, informovat o jejím vyřízení a přijatých opatřeních.

Pokud se i nadále domníváte, že s vašimi osobními údaji není zacházeno přiměřeně a v souladu se
zákonem, můžete se obrátit se svým podnětem přímo na
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

ZMĚNA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro náležité a správné zpracování je třeba Společnosti oznámit jakoukoliv změnu Vašich osobních
údajů, ke které dojde.

Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou pravidelně
aktualizovány. Poslední aktualizace byla provedena dne 18. 6. 2022.

