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Informace o ochraně osobních údajů 

Zpracování dat obchodních partnerů 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ochranu osobních údajů bereme vážně a respektujeme právní předpisy o ochraně dat, obzvláště Evropskou unií 

vydané „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ a „Zákon o ochraně osobních údajů“. 

 V níže uvedených informacích bychom Vám chtěli objasnit, které údaje (včetně osobních) budou v rámci naší 

vzájemné spolupráce zpracovávány. 

Kdo je zodpovědný za zpracování dat? 

Právně zodpovědným za zpracování osobních údajů je:  

Alignum CZ s.r.o. 
průmyslový areál Paskov 

73943  Staříč 542 
 

Telefon: +420 558 44 54 11 
Fax: +420 558 44 54 22 

 

Co se týče ochrany dat můžete kontaktovat společnost také e-mailovou adresou:  

alignum@alignum.com 

Které údaje zpracováváme? 

Realizace obchodních vztahů vyžaduje zpracování údajů našich smluvních partnerů. Vztahují-li se  

k fyzické osobě (např. když vstoupí do obchodního vztahu s námi osoba samostatně výdělečně činná), jedná se 

přitom o osobní údaje. Bez ohledu na právní formu našeho smluvního partnera zpracováváme i údaje kontaktních 

osob našich smluvních partnerů. 

Chtěli bychom Vás tímto požádat o poskytnutí těchto informací o ochraně údajů příslušným osobám uvnitř vaší 

organizace, které vstupují do obchodního vztahu s námi jako „kontaktní osoba“. 

Námi zpracované údaje budou následující: 

• pořadové číslo 

• název, popř. označení 

• oslovení / pohlaví 

• adresa 

• telefonní a faxové číslo a nezbytné informace k vzájemné komunikaci, vyplývající z použití moderních 

informačních technologií 

•  údaje z obchodního rejstříku 

• data o bonitě partnera 

mailto:alignum@alignum.com
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• znaky blokace (např. zamezení kontaktu, blokace faktur, dodávek, účtování, plateb) 

• přiřazení do určitých kategorií zákazníků a dodavatelů (včetně regionálního přiřazení atd.) 

• identifikační čísla pro statistické účely jako DIČ a ident. č. Intrastatu 

• příslušnost k určitým nákupním spolkům, koncernům 

• dohodnuté korespondenční jazyky a jiné domluvy ohledně výměny dat 

• předmět dodávky nebo služby 

• bonusy, provize atd. 

• kontaktní osoba pro vyřízení dodávky nebo služby 

• při poskytování služeb účastnící se třetí osoba včetně údajů o způsobu spoluúčasti 

• dodací podmínky a smluvní podmínky realizace (včetně údajů o místě dodávky nebo služby, balení atd.) 

• údaje k proclení (např. země původu, číslo celního sazebníku) a kontrola exportu 

• údaje o pojištění dodávky nebo služby a její financování 

• údaje o daňové povinnosti a výpočtu daně 

• financování a platební podmínky  

• bankovní spojení  

• úvěrové informace (např. výše úvěru, výše směnky) 

•  údaje o platebních zvyklostech subjektu 

• upomínky /stížnosti 

• informace o bankovním účtu 

• náklady a výnosy týkající se konkrétní zakázky 

• jiné důležité procesy (např. ohodnocení jednotlivce, směnky, zálohy, bankovní záruky) 

U kontaktních osob bude uložena také informace o firemní příslušnosti stejně tak oslovení/ pohlaví. 

Pro jaké účely a na základě jakých právních podkladů zpracováváme osobní údaje? 

„Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“ dle článku 6, odst. 1 GDPR. Nezávisle na 

právní formě našeho obchodního partnera zpracováváme „údaje nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

příslušného správce či třetí strany“ dle článku 6, odst. 1f GDPR. 

„Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje“ dle článku 6, odst. 1 GDPR. 

K této právní povinnosti patří zejména ohlašovací povinnost na (daňových) úřadech. 

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany zpracováváme v případě potřeby údaje o 

realizaci uzavřených smluv a splnění právních závazků dle čl. 6 odst. 1f. K našim oprávněným zájmům náleží: 

• zjištění ekonomických rizik vyplývajících z našich obchodních vztahů jako např. výpadky dodávek, 

problémy s platbami; 

• uplatnění nároku právních požadavků a obrana při právních sporech; 

• jakož i zabránění a objasnění trestních činů; 

• řízení a další rozvoj naší obchodní činnosti včetně řízení rizik. 

Existuje povinnost k poskytnutí osobních údajů? 

Poskytnutí výše uvedených údajů je vyžadováno v rámci vzniku a průběhu obchodního vztahu s našimi smluvními 

partnery, pokud v konkrétním případě není námi výslovně jinak uvedeno. Není možné založit a provést žádný 

obchodní vztah bez poskytnutí těchto údajů. 
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Budeme-li shromažďovat údaje nad rámec výše uvedených, sdělíme Vám, je-li jejich shromažďování nutné 

z důvodu zákonně nebo smluvně předepsaného nebo z důvodu pro uzavření smlouvy.   

Kdo má přístup k osobním údajům? 

Osobní údaje budou zpracovány zásadně uvnitř naší firmy.  

Přístup k osobním údajům mají jen určitá oddělení firmy (lidé) v závislosti na typu osobních údajů. Patří zde vedle 

kvalifikovaných pracovníků také ti, kteří zpracovávají údaje o IT infrastruktuře  

a v určitém rozsahu také IT spolupracovníci. 

V naší firmě je díky konceptu rolí a oprávnění rozsah a druh zpracovaných údajů omezen jen na údaje nutné pro 

konkrétní účel. 

Osobní údaje můžeme v právně přípustném rozsahu předat také na třetí osoby mimo naší firmy. K těmto externím 

příjemcům se řadí zvláště: 

• námi zainteresovaní poskytovatelé služeb, kteří pro nás na základě samostatného smluvního podkladu 

poskytují služby, v jejichž rámci může dojít ke zpracování osobních údajů, ale také s naším souhlasem 

zapojení subdodavatelé našich poskytovatelů služeb (např. kurýrní služby) jakož i 

• neveřejné a veřejné subjekty, pokud jsme jim na základě právní povinnosti ke zprostředkování osobních 

údajů zavázáni. 

Bude se používat nějaký automatický proces rozhodování? 

Při vzniku nebo v průběhu obchodního vztahu nevyužíváme v zásadě žádné automatizované procesy rozhodování 

(včetně profilování) ve smyslu článku 22 GDPR. Pokud u jednotlivých případů bude takovýto proces použit, 

budeme o tom dotyčné subjekty zvlášť informovat, v zákonem požadovaném rozsahu. 

Budou údaje zprostředkovány do nečlenských zemí EU / a mimo Evropský hospodářský prostor? 

Zpracování osobních údajů probíhá výhradně uvnitř EU popř. uvnitř Evropského hospodářského prostoru. 

Zprostředkování do jiných zemí (tzv. „třetí státy“) se neplánuje. 

Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány? 

Osobní údaje ukládáme pouze, pokud existuje náš oprávněný zájem na jejich uložení a pokud nepřeváží zájmy 

dotčené osoby tato data nezpracovávat. 

Údaje můžeme ukládat i mimo oprávněný zájem, pokud jsme k tomu zákonem zavázáni (třeba ke splnění 

povinnosti uchování údajů). K výmazu osobních údajů dochází bez intervence daného subjektu, jakmile již nejsou 

potřebné pro účel zpracování nebo jejich uložení je právně nepřípustné. 

Údaje budou zpravidla uchovány minimálně do ukončení obchodního vztahu. Výmaz údajů následuje nejpozději 

okamžikem dosažení účelu. Ten může také případně nastat teprve po ukončení obchodního vztahu. Dané osobní 

údaje, které musí být uloženy z důvodu splnění povinnosti  

o úschově dat, budou uloženy až do konce dané povinnosti o úschově. Pokud uchováme osobní údaje výhradně ke 

splnění povinnosti o úschově, budou chráněny a mohou být zpřístupněny pouze, bude-li to nutné s ohledem na 

účel jejich uchováni. 

Jaká práva má daný subjekt osobních údajů? 

daný subjekt má právo 
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• na informaci o ukládaných osobních údajích – čl. 15 GDPR; 

• na opravu nepřesných nebo neúplných údajů – čl. 16 GDPR; 

• na výmaz osobních údajů – čl. 17 GDPR; 

• na omezení zpracování – čl. 18 GDPR; 

• na přenositelnost údajů – čl. 20 GDPR; 

• na právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají – čl. 21 GDPR. 

K výkonu těchto práv se může na nás daný subjekt v jakoukoliv dobu obrátit, např. prostřednictvím uvedených 

kontaktních údajů na začátku tohoto dokumentu.  

Dotyčný subjekt je oprávněn podat stížnost u příslušného dozorového úřadu dle článku 77 GDPR: 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

 
Telefon: +420 234 665 800; +420 234 665 111 

E-mail: posta@uoou.cz 
 


