
Zásady zpracování osobních údajů  
 

Tyto zásady popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o 

jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době 

uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů. 

 

Správce osobních údajů: 

Obchodní firma: BROKOV s.r.o. 

IČO:   275 01 981 

Adresa:  Velké Svatoňovice č.p. 118, PSČ 542 35 

E-mail:  info@brokov.cz 

Tel:    +420 499 692 350 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů: 

- smlouva o dodávkách zboží nebo služeb,  

- poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné 

smlouvy, 

- plnění právní povinnosti správce, 

- ochrana oprávněného zájmu správce. 

 

Účely zpracování osobních údajů: 

- plnění smlouvy - smlouvy o prodeji zboží, vztahy s dodavateli apod.,  

- plnění právních povinností - zejména povinností dle účetní a daňové legislativy, 

- ochrana oprávněného zájmu správce - ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, 

například vymáhání neuhrazených závazků apod. 

 

Zpracovávané osobní údaje: 

Správce zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování  

 

Údaje subjektů údajů Účely zpracování 

Jméno a příjmení 
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 

Kontaktní, dodací, 

fakturační adresa 

plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce  

E-mail 
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 

Telefonní číslo 
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 

Číslo účtu a jiné transakční 

údaje 

plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 

IČO, DIČ 
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 

Rodné číslo 
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 

Datum narození 
plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného 

zájmu správce 



Jakékoliv další informace  plnění smlouvy, plnění právních povinností 

 

Příjemci osobních údajů: 

- statutární orgán a oprávnění zaměstnanci správce, 

- orgány veřejné moci, 

- poskytovatelé údržby informačního systému, 

- externí zpracovatelé osobních údajů smluvně sjednaní správcem. 

 

Správce dále poskytne osobní údaje příjemcům, jimž je povinen je zpřístupnit na základě 

příslušného právního přepisu. 

Osobní údaje nebudou předány příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou 

případů, kdy tak ukládá správci právní předpis. 

 

Osobní údaje třetích osob: 

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců, zákazníků nebo dodavatelů 

subjektu údajů, popř. jiné údaje, které správce obdrží v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, 

budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto 

osobní údaje použije správce za účelem plnění smlouvy se zákazníkem či dodavatelem. Správce 

bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 

stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, 

pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním 

případem. 

 

Osobní údaje subjektů údajů, které nebyly získány od těchto subjektů, poskytuje správci zákazník 

nebo dodavatel v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy nebo jsou získávány z veřejně 

dostupných zdrojů (zejména veřejné rejstříky apod.). 

 

Doba uchování osobních údajů: 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv 

a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce 

povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech 

vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními 

předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu: 

Účel zpracování Doba uchování 

plnění smlouvy 
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od 

následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění 

plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem 

ochrana oprávněného zájmu správce 

po dobu 4 let po poskytnutí plnění, nestanoví-li zvláštní 

právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě 

nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v 

souvislosti s konkrétním případem 

 



 

Práva subjektu údajů: 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží práva, která vyplývají z právních předpisů 

a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo: 

- na přístup k osobním údajům - máte právo získat informace o tom, jestli správce zpracovává 

Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat 

přístup,  

- na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – pokud o Vás správce zpracovává 

nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění; správce 

provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické 

možnosti, 

- na výmaz - při splnění určitých podmínek máte právo požádat správce o výmaz osobních údajů, 

které se Vás týkají, 

- na omezení zpracování osobních údajů – jako subjekt údajů máte právo, aby správce v určitých 

případech omezil zpracování Vašich osobních údajů, 

- na přenositelnost údajů – pokud chcete, aby správce osobní údaje, které o Vás v elektronické a 

automatizované formě zpracovává na základě smlouvy, předal třetímu subjektu, můžete využít 

svého práva na přenositelnost údajů; v případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě 

dotčeny práva a svobody jiných osob, správce nebude moci Vaší žádosti vyhovět, 

- vznést námitku - proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany 

oprávněných zájmů správce, máte právo vznést kdykoliv námitku; v případě, že správce 

neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem 

nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného 

odkladu. 

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je správce 

oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. 

O takovém postupu budete informováni. 

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje 

jsou zpracovávány na jiném právním základu, než je souhlas se zpracováním. 

 

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděným 

správcem, můžete podat stížnost přímo tomuto správci, nebo se můžete se stížností obrátit na Úřad 

pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 

ochranu osobních údajů www.uoou.cz.  

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018. 

 

 

 

 

 

http://www.uoou.cz/

