
 

 

  

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Firma Geo fonte s. r. o., se sídlem Platanová 1154, 252 42 Jesenice, IČ: 02869110,  vedená u Městského 

soudu v Praze pod sp. zn. C 224303, bude při své činnosti zpracovávat Vaše osobní údaje 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 o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen „GDPR“). V těchto zásadách jsou stanovena pravidla, kterými se budeme při 

zpracování Vašich osobních údajů řídit. 

 

Důvody shromažďování osobních údajů: 

a. pro splnění právních požadavků; 

b. pro plnění uzavřené smlouvy; 

c. pro účely našich oprávněných zájmů; 

d. pro jiné účely pouze s vaším souhlasem; 

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů přijímáme jako konkrétní a informovaný projev 

vaší svobodné vůle. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.  

 

Získávání osobních údajů: 

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás, nebo je získáváme v rámci plnění našeho obchodního 

vztahu, případně z veřejně dostupných zdrojů (ARES apod.). 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme: 

DŮVOD OSOBNÍ ÚDAJE DOBA UCHOVÁNÍ DŮVOD 

Na základě vaší 
poptávky 

Jméno a příjmení, e-mail, 
telefonní číslo, adresa místa  
plnění případné budoucí 
smlouvy. 

Po dobu 3 let. Naše oprávněné 
zájmy. 

Pro uzavření 
smluvního vztahu  

Jméno a příjmení, 
akademický titul, bydliště, 
e-mail, telefonní číslo, 
adresa místa  plnění 
smlouvy, bankovní údaje, 
v případě podnikatelských 
subjektů – název firmy, 
sídlo, IČO, DIČ. 

Po dobu 10 let. Plnění uzavřené 
smlouvy. 

Pro vyúčtování Jméno a příjmení, 
akademický titul, bydliště, 
bankovní údaje, v případě 
podnikatelských subjektů – 
název firmy, sídlo, IČO, DIČ. 

Po dobu stanovenou 
zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, 
zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané 
hodnoty a zákonem č. 
586/1992 Sb., o daních 
z příjmů. 

Splnění právních 
požadavků. 

Jiné účely Specifikováno v souhlasu. Po dobu trvání vašeho 
souhlasu. 

Udělený souhlas. 

 



 

 

 

 

 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme  sami, v určitých případech ale může dojít k předání vašich 

údajů třetím osobám, kterými jsou: 

 naši účetní a daňoví poradci, advokáti, obchodní partneři, 

 správce IT, 

 orgány veřejné moci a orgány činné v trestním řízení. 

 

Vaše práva: 

 právo na přístup k osobním údajům – na základě vaší žádosti získat vám vystavíme potvrzení, zda 

jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo na 

přístup k těmto osobním údajům; 

 právo na opravu, resp. doplnění – v případě, že se domníváte, že vaše údaje námi zpracovávané 

jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění; 

 právo na výmaz – máme povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň 

jedna podmínka:  

o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány, 

o odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 

o vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 

zpracování, 

o osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

o osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

o osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti 

podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení; 

 právo na omezení zpracování - pokud požádáte o omezení zpracování, dočasně znepřístupníme 

vaše osobní údaje; 

 právo na přenositelnost údajů – máte možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; 

 právo vznést námitku – máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými 

účinky, zahrnujíce i profilování. 

 

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

V případě dotazů ke zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu 

info@geofonte.cz. 

 

 

http://www.uoou.cz/

