
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s 
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a 
nebudou nikdy poskytnuty třetí straně. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje získáváme, pokud: 

• nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, 
• objednáte službu na našich webových stránkách, 
• nám pošlete poptávku na naše služby, 
• s námi uzavřete smlouvu, 
• nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem. 

Zpracováváme tyto údaje: 

• jméno a příjmení nebo obchodní firma, 
• telefonní číslo, 
• e-mailová adresa, 
• poštovní adresa, 
• fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů) 
• veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo 

do e-mailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách, 
• identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu 

návštěvnosti, 
• cookies. 

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje bude shromažďovat společnost Zdeněk Andrýsek, se sídlem Hlavní 80, 
75356 Opatovice, IČO 73205613 (dále jen „Správce“). 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i dodavatelé některých služeb uvnitř a vně EU, jako například dodavatelé 
cloudových, IT nebo webhostingových služeb. Případně další dodavatelé zpracovatelských 
softwarů, služeb a aplikací. 

Účely zpracování a jejich právní základ 

Plnění smlouvy 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí 
na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek. 



Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou 
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. 

Jak mohu požádat o vymazání nebo opravu mých 
osobních údajů? 

Můžete kdykoliv požádat o vymazání vašich údajů, my vaše data trvale smažeme nebo 
opravíme. 

Jak dlouho budeme shromažďovat vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše 
služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 2 let v případě oprávněného zájmu. Osobní 
údaje budeme bezpečně ukládat po dobu nezbytnou k plnění našich povinností podle platných 
právních předpisů. 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Zdeněk Andrýsek, se sídlem Hlavní 80, 75356 
Opatovice, IČ: 73205613, email: info@opatnet.cz, telefon: 608628285 (dále jen 
„Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

o jméno a příjmení 
o telefonní číslo 
o e-mailová adresa 
o poštovní adresa 
o fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů) 
o veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, 

nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách 
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo 

smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem 
zpracovány po dobu 1 roku. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít 
kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní 
údaje Správce. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 
mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a 
aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. 

 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 
o vzít souhlas kdykoliv zpět, 
o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
o požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo 

opravit, 
o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

       e.č. SZU20170401-001 

 


