
                                   Prohlášení o činnostech zpracování osobních údajů  

Podle čl. 30 ods.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

Obecného nařízení o  ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), vedené společností:  

KARTONY – OBALY s.r.o. 

Se sídlem: Hajnice 270, HAJNICE 54466  

IČO : 27485943 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21842. 

Kontaktní adresa : kartonyobaly@seznam.cz  

Telefonický kontakt : 775119731 

Zpracováváme údaje   

a/ získané přímo od Vás (subjektu údajů) s uzavřením smluvního vztahu / přijetí objednávky/ a 
zpracováváme je v souladu s právními předpisy či k plnění zákonných povinností.    

b/ z veřejně přístupných rejstříků / obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí/  

c/ z kamerového systému v sídle firmy  

Firma KARTONY – OBALY s.r.o. nezpracovává kategorii osobních údajů/ citlivé údaje/ 

Kategorie zpracovávaných údajů 

a/Adresní a identifikační údaje – sloužící k identifikaci subjektu údajů / IČO, DIČ, adresa, jméno, 
příjmení/ 

b/Kontaktní údaje  - telefonní číslo, emailová adresa a jiné kontaktní údaje  

c/Popisné údaje – bankovní spojení, kamerový záznam ze sídla společnosti   

Způsob zpracování údajů  

Zpracování osobních údajů provádí správce. Je prováděno v sídle správce oprávněnými osobami. 
Přístup k záznamovým zařízením a listinným evidencím má pouze pověřený pracovník. Záznamová 
zařízení a listinné evidence jsou v uzamykatelné místnosti. Softwarový přístup k záznamovým 
zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem. Správce přijal veškerá opatření zamezující 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, ztrátě nebo zničení osobních dat, nebo neoprávněnému 
zpracování či zneužití. 

Přístup k osobním údajům  

Vaše osobní údaje, veřejné či soukromé, nepředáme třetím osobám. Osobní údaje budou 
zpřístupněny jiným osobám v nezbytně nutném rozsahu: pověřeným zaměstnancům, státním 
orgánům v rámci plnění zákonných povinností / finanční ústavy/ , dále externím zpracovatelům 
osobních údajů / přepravní společnosti/. 

Práva subjektu údajů      

Subjekt údajů má dle GDPR tato práva  

1/získat od správce informaci a  potvrzení, jaké osobní údaje o Vás zpracovává  



2/Právo na opravu případných nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají   

3/Kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů  

4/V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů  

Doba zpracování údajů   

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je v souladu se lhůtami uvedenými ve 
skartačním řádu správce nebo v souladu s příslušnými právními předpisy, nebo po dobu , která je 
nezbytná k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných 
právních předpisů, nebo pouze po dobu, po kterou uživatel poskytl souhlas se zpracováváním svých 
osobních údajů. 

   

V Hajnici dne 25.5.2018  

 


