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Ochrana a zpracování osobních údajů 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

 

1. Správce 

Informace o zpracování osobních údajů 
Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování 
osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Technické služby Žlutice s.r.o., se sídlem 
Hradební 487, Žlutice, identifikační číslo:  263 47 865, zapsaná v oddílu C, vložka č.14 307, 
u Krajského soudu v Plzni,  (dále jen „správce“). 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: 

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani 

jiným nadnárodním společnostem. 

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: 

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace, osobní údaje mohou být 

předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo 

statistického výzkumu. 

2. Kategorie osobních údajů 

Technické služby Žlutice s.r.o. zpracovávají v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady 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") následující osobní údaje: 

• Jméno 

• Příjmení 

• Emailovou adresu 

• Telefonní číslo 

• Adresu pro doručení 

• Fakturační adresu 

• Bankovní spojení 

Dále zpracováváme tyto osobní údaje: 

• Údaje z komunikace mezi správcem a zpracovatelem apod. 
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3. Doba zpracování 

V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále 

za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností 

smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po 

dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis 

uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na 

základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. 

4. Práva subjektů údajů 

K Vašim údajům můžete kdykoliv přistupovat a opravovat je za podmínek stanovených v 

nařízení  č. 2016/679 :  máte právo: 

 Přístup ke zpracovávaným osobním údajům. 

 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů. 

 Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování. 

 Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů. 

 Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo 

pro jiného správce. 

 Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování 

není oprávněné. 

 Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. 

V případě pochybností o správném dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: posta@tszlutice.cz, nebo můžete 

kontaktovat : 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 
Telefon: +420 234 665 111 
http://www.uoou.cz/ 
 
5. Cookies 

V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy 

chování z cookies umístěných na internetových stránkách. 

Všechny soubory cookie používané tímto serverem jsou používány v souladu se současným 

zákonem o cookies EU. Soubory cookie můžete kdykoli smazat. 
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6. Bezpečnost dat 

Bezpečnost dat je velmi důležitá, proto jsme pro ochranu Vašich dat zavedli vhodné fyzické, 

elektronické  opatření pro zajištění a zabezpečení dat shromážděných prostřednictvím naší 

webové stránky. 

7. Kontakt 

V případě jakýchkoli dotazů, či žádostí ohledně těchto Zásad nás kontaktujte na adrese 

Technické služby Žlutice s.r.o. Hradební 487, Žlutice, 364 52, nebo na  telefonním čísle : 

353 393 333, nebo prostřednictvím e mailové adresy : posta@tszlutice.cz 

8. Účinnost 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018. 

Vaše osobní údaje nejsou předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.  

 

 

mailto:posta@tszlutice.cz

