
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 
Vážení zákazníci a obchodní partneři, zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany Vašich osobních údajů je 
pro nás dlouhodobou prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se 
vzájemnou obchodní spoluprací.  

 
I. 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
 

1. Správcem Vašich osobních údajů získaných od Vás v souvislosti s plněním smlouvy je společnost GEN - 
Střešní konstrukce s.r.o., IČO: 27110036, se sídlem Strojírenská 1089, Sedlčany, PSČ 264 01, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96962 (dále jen „správce“).  

2. V případě zájmu, nebo bude-li Vám jakákoliv skutečnost ohledně zpracování Vašich osobních údajů z naší 
strany nejasná, můžete nás kontaktovat na následujících kontaktech:  
 

- tel.:  + 420 732 704 714 
 - e-mail:  gensedlcany@seznam.cz 

 
 

II. 
ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

 
1. Osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů, získané při navázání vzájemného kontaktu, zpracováváme 

především pro účely plnění smlouvy v souvislosti s podnikatelskou činností naší společnosti a plnění 
souvisejících právních povinností.    

2. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na následujícím právním základě: 
a. plnění smluvních povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a/nebo provedení opatření 

před uzavřením smlouvy (zejména v souvislosti se zpracováním cenové nabídky na základě 
poptávky ze strany zákazníka); 

b. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy (zejm. zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů); 

c. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků; 
d. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně našeho majetku; 

3. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. a. - c. tohoto 
článku, jsou: 

a. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození; je-li zákazníkem právnická osoba, pak 
jméno a příjmení kontaktní osoby); 

b. Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa); 
c. Platební údaje;  
d. Údaje související s realizací obchodní spolupráce (údaje o zpracovaných zakázkách). 

4. Osobní údaje specifikované v ustanovení odst. 3. písm. a. - d. tohoto článku budou uchovávány po dobu 
čtyř (4) let ode dne ukončení plnění předmětné smlouvy ze strany naší společnosti. Daňové doklady 
s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu deseti (10) 
let. Archivační lhůty jsou specifikovány ve skartačním a archivačním řádu správce a vyplývají z příslušných 
obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními 
předpisy. Při zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti nedochází k automatizovanému 
rozhodování ani profilování. 

5. Vaše osobní údaje mohou být předány našemu poskytovateli daňových služeb. V souvislosti s údržbou 
našeho počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup nás poskytovatel hostingu 
a/nebo IT služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje předány 
poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů.  

 



III. 
KAMEROVÝ SYSTÉM SE ZÁZNAMEM 

 
1. Správce nainstaloval a používá kamerový systém v místě své provozovny na adrese Vrchotovy Janovice 

č.p. 104, PSČ 257 53. Kamerový systém snímá vnější prostory a dvůr provozovny včetně oblasti příjezdové 
brány, a dále některé vnitřní prostory provozovny. Skutečnost, že prostory provozovny správce jsou 
sledovány kamerovým systémem se záznamem, je oznámena rovněž prostřednictvím vývěsních štítů u 
vstupů na pozemek správce. 

2. Kamerový systém je tvořen celkem šesti (6) kamerami pořizujícími videozáznam ve vnějších a vnitřních 
prostorech provozovny správce na základě detekce pohybu, jak následují: 

- 1 vnější kamera snímá příjezdovou bránu a část dvora v areálu provozovny správce; 

- 1 vnější kamera snímá prostor skladu řeziva (horní) v areálu provozovny správce; 

- 1 vnější kamera snímá prostor skladu řeziva (dolní) v areálu provozovny správce; 

- 1 vnější kamera snímá vrata výrobní haly v areálu provozovny správce; 

- 1 vnější kamera snímá areál před výrobní halou (dvůr); 

-  1 vnitřní kamera snímá část výrobní haly, v níž probíhá expedice výrobků správce. 

3. Účelem zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím předmětného kamerového systému je 
ochrana majetku správce, který se nachází v prostorách provozovny správce. Právním základem takového 
zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2. písm. d) 
této informace. 

4. Osobními údaji zpracovávanými ze strany správce podle ustanovení tohoto článku je kamerovým 
systémem zachycená podoba a obrazové (nikoliv zvukové) informace o chování a jednání zaznamenaných 
osob. 

5. V případě podezření na spáchání trestného činu či přestupku budou osobní údaje poskytnuty orgánům 
činným v trestním řízení či správním orgánům příslušným k projednání přestupku. Bude-li to nezbytné pro 
naplnění účelu zpracování, mohou být osobní údaje dále poskytnuty i jiným zainteresovaným subjektům 
(např. pojišťovně, advokátní kanceláři zastupující správce apod.). Osobní údaje nebudou předány do třetí 
země ani mezinárodní organizaci. 

6. Doba uchování nahraného záznamu je sedm (7) dnů, poté jsou osobní údaje zachycené kamerovým 
záznamem vymazány a přepsány novými. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou 
pro projednání případu a pro právní ochranu a uplatnění práv správce. 

7. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování 
 

IV. 
JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM? 

 
1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke 

svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, 
a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám 
poskytujeme prostřednictvím tohoto sdělení. 

2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, 
neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom 
příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.  

3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže: 
a. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovávány; 
b. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány; 
c. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými 

obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 
zpracování z naší strany; 

d. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo 
e. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje. 

4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že: 
a. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost 

Vašich osobních údajů ověřit; 



b. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete 
omezení zpracování; 

c. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 

5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném 
zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými 
právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice 
Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních 
údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně 
zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora 
uvedených kontaktů. 

6. Požadované osobní údaje specifikované v ustanovení čl. II. odst. 3. písm. a. - c. od Vás potřebujeme 
k plnění smlouvy a plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Samozřejmě 
nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů však není 
možné smlouvu uzavřít.  

 
 
 
 

GEN - Střešní konstrukce s.r.o. 


