
 

 

ZÁSADY O ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
1.  Správce osobních údajů: 

 

Společnost FARDAL s.r.o. se sídlem Vysoké Studnice 138, 588 21, Vysoké studnice- Velký Beranov IČ: 07003331, mail: info@futurol.cz, 

vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. Zn C 105589, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 nařízením 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“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů touto společností , včetně  rozsahu práv subjektu  údajů 

souvisejících se společnosti FARDAL s.r.o.. 

 

2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů: 
 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením  smluvního a 

jiného právního vztahu nebo spolupráce se správcem a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy  k plnění zákonných 

povinností správce. Společnost FARDAL s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto data za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, 

po dobu trvaní smluvního vztahu, po je skončení anebo po dobu 5 let, pokud k uzavření smlouvy nedojde. 

 

3. Základní účely zpracovaní: 
 

• plnění smlouvy a to vyrobení, dodaní a namontovaní výrobků, servis a reklamace výrobků 

• zajištění provozních činností 

• účetní a daňové účely 

• vymáhaní pohledávek 

• splnění právních povinností 

• vedení zákaznické evidence 

 

4. Rozsah zpracovaní osobních údajů společností FARDAL s.r.o. 
 

Společnost FARDAL s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: 

• identifikační údaje: titul, jméno, příjmení 

• adresní údaje: email, telefonní kontakt, adresa 

• případné další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona 

 

5. Kategorie subjektů údajů 
 

• zákazník – stávající nebo potenciální odběratel, 

• dodavatel produktů a služeb – stávající nebo potenciální, 

• třetí osoby 

 

6. Účel zpracování osobních údajů 
 

Zpracování je prováděno za účelem efektivní komunikace při realizování zakázek a služeb správce údajů a obchodních       partnerů. Za 

tímto účelem nepotřebuje správce souhlas subjektů údajů (zaměstnanců obchodních partnerů) se zpracováním  osobních údajů. 

 

 

7. Právní titul 
 

Oprávněné zájmy správce a třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení) – vzájemná komunikace. 

 

 

 

 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 
 

Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce osobních údajů. Zpracování osobních údajů  probíhá 

manuálně v elektronické (formou cloudového úložiště na zabezpečeném severu) nebo listinné podobě, dále i v elektronických 

informačních systémech za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. 
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Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným  přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, které přicházejí ze  své pracovní pozice (nebo v 

rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolováni a vázán  povinností mlčenlivosti a jsou povinny 

postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

 

Práva subjektů údajů 

 

A) Subjekt údajů má právo v případě, že udělil svůj souhlas se zpracováním, jej kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

B) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a 

k následujícím informacím: 

o účelu zpracování, 

o kategorii dotčených osobních údajů, 

o příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

o veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 

o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

C) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních  údajů, 

které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

o Požádat správce o vysvětlení. 

o Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění 

nebo vymazání osobních údajů. 

o Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 

o Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na 

dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 

o Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 

 

9. Kontaktní údaje 
 

S otázkami ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či způsobu, jímž FARDAL s.r.o. shromažďuje údaje o obchodních    

partnerech, zákaznících a potencionálních zákaznících , a s případnými připomínkami je možné se obrátit na manažera , tel. 

+420 737 251 272 info@futurol.cz 

 

                                         Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce. 
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