Informace o zpracování osobních údajů
(dále jen „Informace“)
Společnost CNGvitall s.r.o., sídlem 1. máje 3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 04740157,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 64973, jako správce osobních údajů
(dále jen „správce“ nebo také „my“), Vás tímto informuje na základě nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (dále jen „GDPR“) o podmínkách a okolnostech, způsobu a rozsahu zpracování osobních
údajů a o zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů.
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli, a to v souvislosti s uzavřením
smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s
platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.
Účely zpracování osobních údajů
Získané osobní údaje používáme především pro uzavírání, evidenci a správu obchodních smluv, k realizaci
výkonu práv a povinností ze smluv, poskytování souvisejících služeb, plnění zákonných, účetních a
daňových povinností a z důvodu ochrany našich práv, příjemce nebo jiných dotčených osob.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Pro výše uvedené účely zpracováváme především adresní a identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné
a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa
trvalého pobytu, IČ, DIČ), údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa,
telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), a
další údaje nezbytné pro výše uvedené účely, pro plnění smlouvy a údaje poskytnuté nad rámec
příslušných zákonů zpracovávané v rámci Vámi uděleného souhlasu.
Kategorie subjektů údajů
Zpracováváme osobní údaje především zákazníků, zájemců o služby, obchodních partnerů, členů jejich
statutárních orgánů, dodavatelů produktů nebo služeb nebo jiných osob, které jsou s námi ve smluvním
vztahu.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely, ke kterým máme právní základ, a to:
- je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
- je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení
opatření přijatých před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost;
- je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů;
- na základě souhlasu, který jste nám udělili.
Zdroje získávání osobních údajů
Osobní údaje získáváme především od Vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího
plnění. Vždy jste informováni, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí služby nebo
obchodní spolupráci, a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní naši
vzájemnou komunikaci. Osobní údaje můžeme získat také z veřejných rejstříků, seznamů a evidencí (např.
obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.).
Zpracování, zabezpečení a příjemci osobních údajů
Při zpracovávání osobních údajů dbáme na jejich přesnost a zpracováváme je způsobem, který zajišťuje
jejich náležité zabezpečení. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně i automatizovaně (prostřednictvím
výpočetní techniky). Za tímto účelem jsme přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany
osobních údajů, zejména opatření zabraňující neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i
jinému zneužití osobních údajů. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním

nebo zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Osobní údaje nejsou předávány do
třetí země nebo mezinárodní organizaci. Činnosti spojené se zpracováním osobních údajů zajišťujeme
především vlastními zaměstnanci. Při automatizovaném zpracování není používáno automatizované
rozhodování, které by mohlo mít dopad na Vaše práva.
Přístup k osobním údajům
K Vašim osobním údajům má přístup správce, příp. zpracovatel (na základě smluvního vztahu) a jiné
subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života,
zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či
bezpečnosti. Osobní údaje mohou být na základě oprávněné žádosti také předány třetím subjektům, které
disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé
státní orgány, orgány veřejné moci, úřady a instituce.
Doba zpracování
V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně
potřebujeme pro daný účel a uchováváme je pouze po nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje jsou
zpracovávány po dobu, po kterou jsme povinni je dle platné legislativy uchovávat, případně po dobu
nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku. Osobní
údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou uchovávány po dobu, po kterou jste souhlas
udělili. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.
Vaše práva
- právo na přístup k osobním údajům – můžete nás požádat o vydání potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat
přístup k těmto osobním údajům;
- právo na opravu osobních údajů - pokud některé Vaše osobní údaje, které zpracováváme,
jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požádat o opravu;
- právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – máte právo na výmaz osobních
údajů, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR;
- právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů - z důvodů, týkajících se Vaší
konkrétní situace, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás
týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR;
- právo na omezení zpracování osobních údajů - máte právo, aby správce omezil zpracování, pokud
popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, osobní
údaje již dále nepotřebujeme pro účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků, či jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů nebo zpracování je protiprávní
a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte namísto toho o omezení jejich použití;
- právo na přenositelnost svých osobních údajů - pokud zpracováváme osobní údaje na
základě Vámi uděleného souhlasu nebo smlouvy, můžete tyto údaje získat zpět.
Všechna práva můžete uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané správci údajů na adresu jeho sídla.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Informace
o činnosti tohoto dozorového úřadu naleznete na www.uoou.cz.

