
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Dne 25.května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(General Data Protection Regulation, neboli zkráceně GDPR).  

Dovolte, abychom Vás touto cestou informovali v souladu s platnými právními předpisy o 
tom, jak bude naše společnost VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 
26273349, DIČ: CZ26273349, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 
41298 shromažďovat, zpracovávat, používat a chránit Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, 
a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají. 

Ochraně osobních údajů věnujeme, a vždy jsme věnovali, velkou pozornost. V souladu 
s platnými právními předpisy chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře.   

Pokud jste našimi zákazníky, zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které jsou nutné 
k tomu, abyste si u nás mohli zakoupit některý z naších výrobků příp. náhradních dílů nebo 
služeb. Jedná se tedy o údaje nutné k vytvoření objednávky, následně veškerých dokladů 
nutných pro koupi příp. pojištění přívěsu nebo kurýrní službu. Pokud bychom měli Vaše 
zpracovávané osobní údaje jmenovat konkrétně jedná se hlavně o jméno, příjmení, adresu, 
IČO, DIČ, telefonní číslo a email.  Tyto údaje získáváme přímo od Vás a uchováváme je po 
dobu 10let, a to především z důvodů následného servisu a údržby, doobjednávky náhradních 
dílů nebo eventuálních reklamací.  

Pokud jste našimi zaměstnanci, zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou nutné 
k tomu, abychom Vás mohli přijmout do pracovního poměru, vést Vaši mzdovou agendu 
nebo Vám například zpracovat Roční zúčtování daně. Jedná se tedy hlavně o Vaše jméno, 
příjmení, adresu, email, telefonní číslo, datum narození, číslo bankovního účtu a další 
nezbytné údaje.  Tyto údaje získáváme především od Vás, příp.od jiných veřejných institucí 
jako je například Česká správa sociálního zabezpečení. Vaše osobní údaje poté uchováváme 
pouze po dobu, která je dána zákonem.  

Pokud jste našim dodavatelem nebo jiným obchodním partnerem, zpracováváme o Vás 
pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k naplnění vzájemných smluvních podmínek. 
Jedná se tedy především o název firmy, jméno, příjmení, adresu, IČO, DIČ, email a telefonní 
číslo. Tyto údaje získáváme přímo od Vás a uchováváme je po dobu 10let. 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem. Vámi 
poskytnuté osobní údaje předáváme ke zpracování třetím stranám pouze v nezbytných 
případech jako je např. správa informačního systému nebo daňové poradenství. K tomuto 
účelu si vybíráme pouze spolehlivé partnery. Ti jsou na základě smluvního vztahu vázáni 
mlčenlivostí a nesmí námi poskytnuté osobní údaje využívat k jiným účelům, než ke kterým 
jsme jim je zpřístupnili.  Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni 
některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, 
popř. jiným orgánům činným v trestním řízení nebo kontrolním orgánům státní správy v 
nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 



V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla 
zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení.  

Závěrem bychom Vás ještě rádi informovali, že v souvislosti s ochranou osobních údajů máte 
zejména tyto práva: 

 Právo na informaci 

 Právo na přístup k osobním údajům 

 Právo na opravu 

 Právo na výmaz a právo být zapomenut 

 Právo na omezení zpracování 

 Právo vznést námitku 

 Právo na přenesení údajů 

 Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného zpracování 

 

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku týkající se Vašich osobních údajů 
zpracovávaných naší společností, prosíme obraťte se na nás buď elektronicky na email: 
gdpr@vezeko.cz nebo písemně na adrese: VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 594 01 Velké 
Meziříčí.  
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