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Prohlášení společnosti VÁPENKA VITOUL  s.r.o. o dodržování nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů 

 

Správa osobních údajů 

Společnost Vápenka Vitoul s.r.o. (dále jen správce) Vás tímto v souladu 

s čl.12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů. Všechny 

osobní údaje sbírané Vápenkou Vitoul s.r.o. v rámci dodavatelsko-

odběratelských vztahů jsou zpracovány, uchovány, archivovány a 

likvidovány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – 

obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dle interní směrnice č. 20/VS1 

2018 

 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v písemné a elektronické podobě, 

v nezbytném rozsahu a z důvodu oprávněného zájmu a správce je 

zpracovává v souladu s platnými právními předpisy a k plnění zákonných 

povinností. 

 

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

- Identifikační údaje – slouží k jednoznačné a nezaměnitelné 

identifikaci subjektu údajů např. jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, 

SPZ, číslo OP/cestovního pasu 

- Kontaktní údaje – např. adresa, telefon, e-mailová adresa 

- Popisné údaje – např. bankovní účet 

- Jiné údaje nezbytné pro plnění smluvních a jiných vztahů 

 

Za účelem majetku správce jsou některé prostory společnosti snímány 

kamerovým systémem, obrazový záznam je určitou dobu archivován a 

poté smazán. Popis kamerového systému je uveden ve směrnici č. 22/VS1 

2019 

 

 

 

 



Kategorie subjektů 

- Zákazník 

- Dodavatel 

- Uchazeč o zaměstnání 

- Zaměstnanec správce 

- Jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci 

 

Účel zpracování osobních údajů 

- Plnění smlouvy 

- Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob 

- Plnění zákonných povinností ze strany správce 

- Ochrana majetku správce 

- Výběrová řízení na volná pracovní místa 

 

Zdroje osobních údajů 

- Subjekt údajů (fyzická osoba) 

- Živnostenský (obchodní)rejstřík, ARES, databáze BISNODE 

- Životopis 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Doba zpracování osobních údajů je uvedena v příslušných smlouvách, 

spisovém, archivačním a skartačním řádu, interní směrnici GDPR, 

příslušných právních předpisech. 

 

Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo: 

- Požádat o přístup k osobním údajům v rozsahu dle č.15 GDPR 

- Na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR 

- Na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR 

- Požadovat omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR 

- Na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR 

- Vznést námitku dle čl. 21 GDPR 

- Podat stížnost dozorovému orgánu dle čl. 77 GDPR 

 

V případě dotazů může subjekt údajů kontaktovat společnost Vápenka 

Vitoul s.r.o.        

 

 

                                 


