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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a českým zákonem o zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme 

následující základní zásady: 

 osobní údaje zpracováváme zákonným způsobem; 

 osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely; 

 zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah 

ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; 

 osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou 

zpracovávány; 

 osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany 

pomocí opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením 

nebo poškozením. 

Správcem osobních údajů je společnost K SERVIS MH s.r.o., se sídlem Americká 362/11, Vinohrady, 120 00 

Praha 2, Česká republika, IČ: 29031079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. 

zn. C 161336 (dále jen „Správce“). Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů a vůči Správci se 

mohou subjekty údajů dovolávat svá práva. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která 

dohlíží nad řádným zpracováním a ochranou osobních údajů. 

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nebo v případě uplatňování práv se mohou subjekty 

údajů na Správce obrátit: 

 osobně na adrese provozovny Správce K SERVIS MH s.r.o., Koprník 32 (areál Agropodniku), 294 02 

Kněžmost, Česká republika; 

 písemně na korespondenční adrese Správce K SERVIS MH s.r.o., Koprník 32 (areál Agropodniku), 294 

02 Kněžmost, Česká republika; emailem zaslaným na emailovou adresu Správce obchod@kservismh.cz  

nebo datovou zprávou do datové schránky Správce s identifikátorem: ka7kufj 

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které nutně potřebujeme, abychom byli schopni dodržet naše právní 

povinnosti, řádně plnili naše smluvní závazky a případně pokud máme ke zpracování souhlas subjektu údajů. 

Zpracováváme osobní údaje následujících osob: 

 našich zákazníků (fyzické osoby a právnické osoby); 

 našich dodavatelů (fyzické osoby a právnické osoby); 

 našich zaměstnanců; 

 našich jednatelů; 

Osobní údaje vždy zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je nutně potřebujeme pro daný účel. 

Osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu), tj.: 

 splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje; 

 splnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů; 

 udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 

Osobní údaje máme uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. Pokud zpracováváme 

osobní údaje, abychom byli schopni plnit smlouvu uzavřenou se subjektem údajů, je nutné osobní údaje 

zpracovávat po celou dobu platnosti dané smlouvy. Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu 

máme uloženy po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, a do okamžiku odvolání souhlasu.  

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů nebo v souvislosti se vzájemným smluvním vztahem. Subjekt 

údajů tak má pod kontrolou, které osobní údaje poskytne a které ne. 



Některé osobní údaje získáváme i z veřejných zdrojů (veřejné registry, internet). 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv. Některá práva mají subjekty údajů 

nezávisle na právním důvodu zpracování (právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, 

právo na omezení zpracování) a některá práva mají subjekty údajů jen při zpracování na základě určitého právního 

důvodu: 

 právo na přenositelnost údajů – právním důvodem musí být souhlas subjektu údajů nebo splnění smlouvy 

 právo vznést námitku – právním důvodem musí být oprávněný zájem Správce 

 právo odvolat souhlas – právním důvodem musí být udělený souhlas 

Subjekty údajů mají právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro 

ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), pokud bude mít Subjekt za to, že došlo k porušení práv na ochranu osobních 

údajů. 


