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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení, 

pokud jste účastníkem smlouvy založené s naší obchodní  korporací, adresátem našeho  přímého 

marketingu,  návštěvníkem webových stránek www.vuhz.cz,  svěřujete nám své osobní údaje, tak 

nás stíhá povinnost  v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu  a Rady č. 2016/679  ze dne 

27.4.2016 ( dále jen GDPR ) zodpovídat za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto, prosím 

se zásadami zpracování osobních údajů ze strany obchodní korporace VÚHŽ a.s. 

 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Správce osobních údajů: 

VÚHŽ a.s., se sídlem č.p.240, 73951 Dobrá, IČ 27768953, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3030 (dále jen správce). 
 

Kontaktní údaje správce: 

Adresa pro doručování:  73951 Dobrá 240, adresa elektronické pošty: vuhz@vuhz.cz, telefon 
558601211. 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1) Správce (VÚHŽ a.s) zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, dále též v souladu 
s mezinárodními smlouvami, kterými je česká republika vázána, zejména s Úmluvou o ochraně 
osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 
Sb. m.s. 

2) Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost založení smluvního 
vztahu mezi Vámi a naší obchodní korporací. Za účelem plnění našich smluvních povinností 
budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, uvedené ve smlouvě, včetně bankovního 
spojení, i když některé do parity osobních údajů přímo nemusí patřit. 

V této souvislosti dlužno připomenout, že ne každý Váš osobní údaj vyžaduje Vámi výslovně 
projevený souhlas k jejich použití, tak jak vymezuje GDPR, zejména když se bude jednat o náš 
oprávněný zájem, např. v souvislosti se zpracováním smluvního ujednání.   

http://www.vuhz.cz,/
mailto:vuhz@vuhz.cz
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Při obchodních aktivitách (uzavírání smlouvy) nelze vyloučit uvedení elektronické adresy a jmen 
kontaktních osob jednotlivých účastníků smluvního vztahu. To z toho důvodu aby nebylo možné 
zneužít e-mailové sdělení, neboť pouze informace, které obdrží účastník smlouvy z  e-mailových 
adres ve smlouvě uvedených, budou pro daný smluvní vztah závazné. 

 

3) Pokud bude námi vyžádán souhlas a Vámi následně udělen ve věci zpracování některých 
osobních údajů, které nelze podřadit pod paritu např. oprávněných zájmů účastníka, tak poté Vám 
svědčí právo souhlas kdykoliv odvolat. 

4) Taktéž Vám svědčí právo v případě zaslání našeho obchodní sdělení (nabídky či poptávky), 
kdykoliv nás upozornit na Váš nezájem o zasílání obchodních sdělení anebo vznést námitky proti 
takovému zpracování. 
 

PROČ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

Osobní údaje shromažďujeme z důvodu udržování a rozvoje vztahů se současnými partnerskými 
organizacemi firmy VÚHŽ a.s. (dodavatelé, odběratelé, finanční instituce, apod.). Dalším důvodem 
je zlepšování zákaznické podpory a péče. Z pohledu marketingu evidujeme identifikační a kontaktní 
údaje potřebné pro nabízení našich výrobků a služeb novým potenciálním zákazníkům.  
 
Osobní údaje shromažďujeme také z důvodu náboru nových zaměstnanců, což je samostatně 
řešeno v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů pro personální účely. 
 
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

Mezi osobní údaje, které Správce zpracovává, patří zejména: 
- jméno a příjmení 
- firemní telefonní číslo 
- firemní mailová adresa 
- pozice ve firmě 
- fotografie z akcí pořádaných firmou VÚHŽ a.s. 
  

JAK DLOUHO BUDOU USCHOVÁVÁNY VAŠE ÚDAJE? 

Osobní údaje jakožto i kontaktní údaje budou uschovávány -  zpracovávány v souladu s právními 
předpisy po nezbytně dlouhou dobu tj. pro naplnění účelu a pouze pro tento účel, nejdéle po dobu 
trvání smluvního vztahu nebo do úplného vypořádání práv a povinností tohoto smluvního vztahu 
jakožto i do pominutí dohodnuté záruční doby a záruční lhůty a pominutí promlčení doby určené 
aktuálním Občanským zákoníkem. Jakmile pomine účel zpracování (uschovávání) či Správce již 
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nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování či uchovávání osobních či kontaktních 
údajů, tak Správce údaje vymaže a skartuje. 
 

KDE BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POPŘ. KONTAKTNÍ ÚDAJE ULOŽENY? 

Vaše osobní údaje jakožto i kontaktní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve 
fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na centrálních discích 
v datacentru Správce a na lokálních zaheslovaných discích oprávněných zaměstnanců. Dále jsou 
ukládány v softwarové aplikaci RAYNET, která tato data dále žádným způsobem nevyužívá. Veškerá 
data, která jsou vložena do aplikace RAYNET, jsou využívána pouze pověřenými zaměstnanci 
Správce.  
Dokumenty ve fyzické podobě jsou uschovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají 
přístup jen oprávnění zaměstnanci. 
 

BUDOU NAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY DALŠÍM   PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM NAPŘ. 

MIMO ČR ? 

   

 Nikoliv, Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uschovávány výhradně na území ČR, pokud 

nebude prokazatelně mezi Správcem a Vámi dohodnuto jinak. 

 

KDO BUDE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP? 

Přístup k Vašim osobním údajům jakožto i kontaktním údajům mají pouze zaměstnanci Správce, 
pověření konkrétními úkoly vážícími se k účelu zpracování osobních popř. kontaktních údajů. 
 
Osobní údaje nebudou předávány dalším subjektům bez Vašeho výslovného souhlasu nebo bez 
právních důvodů, které toto umožňují (např. dodržení platných zákonů či jiných právních předpisů, 
ochrana před poškozením zdraví nebo majetku apod.).  

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

1) Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům Vám na základě Vaší žádosti 
poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého 
zdroje byly tyto osobní údaje získány, popř. komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná 
doba, po niž budou zpracovávány a uschovávány. 
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2) Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, 
jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které nejsou 
potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není Správce oprávněn 
využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

3) Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete 
požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také 
nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda 
jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů 
vznesena důvodně. 

4) Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého 
marketingu (zasílání obchodních poptávek, nabídek. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje 
k tomuto dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních 
údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme Vaše údaje nadále 
zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro tento postup existují závažné oprávněné 
důvody. 
 

JAK UPLATNIT VAŠE PRÁVA? 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u Správce osobních) údajů, jímž je VÚHŽ a.s. 
Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem, nejlépe na kontaktní 
adresu:  

VÚHŽ a.s., Ing. Oldřich Žák- ekonomický ředitel, 73951 Dobrá 240, 
telefon: +420 558601603, 
mailto: zak@vuhz.cz 
 

JAK POSTUPOVAT, POKUD NABYDETE DOJMU, ŽE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOŠLO 
K PORUŠENÍ PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY? 

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234665111, mailto: posta@uoou.cz, webové stránky: https:// 
www.uoou.cz. 

 
BUDE DOCHÁZET PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH DŮVODŮ K AUTOMATIZOVANÉMU 
ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ? 

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu 
člověka a které má pro Vás právní či jiné obdobné závažné důsledky (např. zrušení smluvního 

mailto:zak@vuhz.cz
mailto:posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz/
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vztahu). K takovému zpracování osobních informací ve VÚHŽ a.s. nedochází, o příslušných krocích 
vždy rozhoduje konkrétní pověřený zaměstnanec VÚHŽ a.s. 

 
TATO INFORMACE NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNE 25.5.2018 
 
 
 
 

Představenstvo VÚHŽ a.s. 
 


