
Zásady zpracování osobních údajů 

 

V rámci naší činnosti dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Proto bychom Vás rádi 

ubezpečili, že Vaše osobní údaje nebereme na lehkou váhu a jejich ochranu a bezpečnost 

považujeme za jednu z našich priorit. Při jejich zpracování se pak řídíme platnou právní úpravou, 

zejména s ohledem na 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 (dále jen „GDPR“ nebo “obecné nařízení”).  

 

Ke zpracování osobních údajů dochází z naší strany v postavení správce osobních údajů, 

přičemž identifikační údaje naší společnosti jsou následující: 

 

SL COTHEX, s.r.o. 

IČ 28324269 

Se sídlem Cimburkova 553/7, Ponava, 612 00 Brno 

Zapsaný u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. C 61323 

 

Zpracování osobních údajů 

Všechna zpracování osobních údajů realizujeme pouze na základě: 

1) Plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo 

2) našich oprávněných zájmu, případně 

3) Vašeho souhlasu. 

A to vše pouze za účelem zajištění chodu naší společnosti, tj. zejména řádného poskytování 

našich služeb. 

 

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám, ani je žádným dalším způsobem nešíříme 

dále, není-li to nezbytně nutné. Osobní údaje jsou tedy z naší strany dále šířeny pouze v případech 

zpracování osobních údajů našimi obchodními partnery, a to výhradně v případech, kdy s jejich 

zpracováním potřebujeme pomoci. Můžeme Vás však ubezpečit, že ti jsou vázáni mlčenlivostí a 

smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

Zpracování osobních údajů Vás a Vašich zaměstnanců 

V případě, že jste fyzickou osobou a jste naším zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní 

údaje pouze v takovém rozsahu, abychom mohli dostát svým smluvním a zákonným povinnostem, 

případně z důvodu našich oprávněných zájmů.  



 

V případě, že jste podnikající fyzickou osobou a spolupracujeme spolu, zpracováváme 

Vaše osobní údaje samozřejmě taktéž pouze v takovém rozsahu, abychom mohli dostát svým 

smluvním a zákonným povinnostem, případně z důvodu našich oprávněných zájmů. Bude se tak 

jednat vždy o Vaše jméno, příjmení, bydliště a datum narození, a to čistě pro to, abychom měli 

jasno, s kým přesně jednáme a obchodujeme. Dále můžeme podle situace zpracovávat zejména 

Vaše tel. číslo, email, kontaktní adresu či bankovní spojení, a to z toho důvodu, abychom spolu 

mohli při procesu plnění našeho smluvního vztahu s Vámi komunikovat a řádně plnit naše 

závazky. 

 

Při poskytování našich služeb Vám se může stát, že budeme zpracovávat některé osobní 

údaje Vašich zaměstnanců a spolupracovníků, a to jejich jméno, příjmení, funkční zařazení ve 

vztahu k Vaší organizaci, kompetenci, telefon, emailovou adresu. Stejně tak prosím berte na 

vědomí, že evidujeme záznamy z naší komunikace s Vašimi zaměstnanci a naši vzájemnou 

písemnou komunikaci, a to toliko v souvislosti s poskytováním našich služeb, tedy za účelem 

zajištění jejich kontinuity a individualizace. 

 

Osobní údaje Vás, Vašich zaměstnanců a spolupracovníků budeme zpracovávat po dobu 

trvání smlouvy o poskytování našich služeb, nebo po dobu nezbytnou k plnění našich archivačních 

povinností podle platných právních předpisů, nejméně však po dobu, kdy se plní smlouva o 

poskytování našich služeb, a dále pak 6 měsíců od jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně 

plnění této smlouvy soudní spor, nejdéle však 5 let od skončení plnění smlouvy. 

 

Zpracování osobních údajů našich zaměstnanců 

Co se týče zpracování osobních údajů našich zaměstnanců ze strany našich obchodních 

partnerů a klientů, dbáme na to, aby i tito byli seznámeni s naší politikou zpracování osobních 

údajů a s osobními údaji našich zaměstnanců nakládali výhradně v souvislosti s realizací 

smluvních vztahů s námi a v souladu se zásadami zákonnosti, minimalizace, účelnosti a přesnosti. 

Pokud tak naši zákazníci nebo obchodní partneři zpracovávají osobní údaje našich zaměstnanců 

a spolupracovníků, vyžadujeme od nich ochranu a zpracovávání relevantních osobních údajů plně 

v souladu s GDPR a ostatními souvisejícími právními předpisy.  

 

Práva spojená se zpracováním osobních údajů 

Předně máte právo nás žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, 

účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace 

naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky. Dále máte právo požádat o 



poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se rozhodnete svého práva využít, 

poskytneme Vám kopii zdarma do 30 dnů. Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných 

osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte 

vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny. Při naplnění 

podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní 

údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno. Pokud by přes naše bezpečnostní 

opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný 

případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom 

neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům 

zabránili.  Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, případně také 

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Změny zásad ochrany osobních údajů 

Vyhrazujeme si právo změny zásad ochrany osobních údajů, přičemž veškeré provedené 

změny budou reflektovány na této stránce, a to s upraveným dnem poslední změny zásad ochrany 

osobních údajů. 

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy změněny dne 25. 5. 2018. 


