Informace o zpracování osobních údajů
Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci,
tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů
v naší společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společností. Také vás touto
cestou informujeme o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se
zpracováním těchto údajů.
Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad 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 o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo
účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma i v rámci právního řádu České
republiky, a na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o ochraně
osobních údajů.
Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen
„Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje společnost shromažďuje od vás nebo o vás, prostřednictvím
komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytují. Nebo
v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi vámi. Tato informace také vysvětluje, jaké osobní údaje
získávají společnost od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používají.
Správce osobních údajů
Správcem vašich údajů je vždy úřad nebo ta společnost, které jste údaje poskytli nebo která je od vás
získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Obvykle vaše údaje spravuje ta společnost, jejíž jste
zákazníkem nebo obchodním partnerem. Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost Farma
Polabí s.r.o., se sídlem Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ: 190 00, IČ: 28191323, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131773 (dále jen
„společnost“), podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete dále.
Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů také
v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace.
Osobní údaje, které zpracováváme
Zpracováváme pouze takové vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat produkty nebo služby,
o které máte zájem, respektive údaje nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci. A
také abychom splnili naše právní povinnosti a zajistili ochranu našich oprávněných zájmů, související
s našimi vzájemnými vztahy.
Z toho důvodu shromažďujeme a zpracováváme především vaše osobní údaje jako uživatelů našich
produktů nebo služeb, jako údaje našich obchodních partnerů, včetně možných budoucích zákazníků a
obchodních partnerů, kteří se o naše produkty nebo služby, případně obchodní nebo jinou spolupráci
s naší společností zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili.
Pro uvedené potřeby naše společnost zpracovává především tyto kategorie osobních údajů:
•

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, případně číslo průkazu totožnosti,
identifikační číslo, nebo IČO;

•
•

kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní
číslo, emailová adresa;
další údaje: číslo bankovního účtu a jiné údaje plynoucí z plnění konkrétní smlouvy nebo
přípravy konkrétní smlouvy.

Zpracováváme také údaje z veřejně dostupných zdrojů, a další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétní
smlouvy nebo příslušného právního předpisu.
Pokud se jedná o spolupráci jako obchodní partner nebo se o tuto spolupráci zajímáte, předáváte nám
základní údaje popř. další údaje nezbytné k tomu, abychom spolu mohli uzavřít smlouvu, resp.
abychom mohli posoudit, zda budeme mít zájem vaší nabídku spolupráce využít.
Účely používání osobních údajů
Získané osobní údaje naše společnost používá, v závislosti na povaze našeho vztahu k vám, zejména
pro následující účely:
•
•
•
•
•
•
•

dokumentace transakcí
zajištění podkladů pro fakturaci
uzavírání nákupních a prodejních smluv
evidence a správa majetku ve spoluvlastnictví
komunikace k informování obchodních partnerů,
plnění účetních a daňových povinností,
realizace výkonu práv a povinností ze smluv.

Zdroje získávání osobních údajů
Žádné Vaše osobní údaje nezískáváme z neveřejných evidencí.
Naše společnost získává vaše osobní údaje od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu
jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují. Naše společnost vás
informuje o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby nebo
obchodní spolupráci, a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní
vzájemnou komunikaci mezi vámi a naší společností a významně tak spolupráci zefektivní.
Vaše osobní údaje jsme oprávněni získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy. V
případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně,
můžeme získávat vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných registrů, například ze
živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidenci exekucí
a podobných.
Zpracování a sdílení osobních údajů
Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování
vašich údajů ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.
Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s
příslušnými právními předpisy. Údaje neposkytujeme dalším zpracovatelům.
Některé naše produkty nebo služby jsou poskytovány ve spolupráci se třetími osobami, jako jsou
obchodní zástupci a dodavatelé. Ve všech takových případech takovým třetím stranám poskytujeme

jen nezbytně nutné údaje pro jejich činnost a takové třetí strany jsou poučeny o důvěrnosti osobních
údajů a omezeních jejich použití. Mimo výše uvedené naše společnost nesdílí vaše osobní údaje.
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů
umožňujících poskytování vámi používaných produktů a služeb, zajištění chodu naší společnosti, plnění
našich smluvních a právních závazků, zajišťujících ochranu a zabezpečení našich systémů a našich
zákazníků, nebo plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti tak, jak je popsáno ve výše
uvedených částech Informace. Případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu.
Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů
Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich
náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy.
• Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro
budoucí zpracování kdykoli odvolat.
• Máte právo, požádat nás, abychom Vás nekontaktovali, pokud to nevyžaduje plnění našich
vzájemných smluvních závazků nebo oprávněných zájmů.
• Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro
jejich další zpracování.
• Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
• Máte právo na stížnost u dozorového úřadu.
• Máte právo od nás jako správce údajů požadovat sdělení obsahu evidovaných údajů a podrobnější
informace o jejich zpracování.
Cookies
Naše společnost nepoužívá Cookies.
Zabezpečení osobních údajů
Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních
údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie,
postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a
uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem,
Možné změny této informace
V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky
zpracování a ochrany vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů
zpracování a ochrany vašich osobních údajů.

Kontakt
Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu
zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí
písemně na adresu Farma Polabí s.r.o., Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ: 190 00 nebo
emailem petr.hanak@farma-polabi.cz .
Datum vyhotovení 1.1.2018

