
Ochrana osobních údajů dle nařízení (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) 

 

Obchodní společnost Stavby Chrastina s.r.o., se sídlem Paršovice 120,  PSČ 753 55, IČO: 038 

67 307, se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá: 

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Osobní údaje fyzických osob jsou společností Stavby Chrastina s.r.o. získávány a používány v 

souvislosti s podnikatelskou činností dle předchozí věty a k plnění smluvních povinností ve vztahu 

k zákazníkům společnosti Stavby Chrastina s.r.o. Předmětem činnosti společnosti Stavby 

Chrastina s.r.o. není primárně zpracování jakýchkoliv osobních údajů, osobní údaje jsou 

získávány pouze v souvislosti s předmětem podnikání vymezeným shora a nejsou předmětem 

automatizovaného zpracovávání. 

Společnost Stavby Chrastina s.r.o. z pozice správce osobních údajů informuje, že osobní údaje 

fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka - právnickou osobu, 

pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi 

společností Stavby Chrastina s.r.o. a jejími zákazníky, zpracovává z těchto důvodů:  

1/ z důvodu plnění právních povinností správce budou zpracovávány tyto osobní údaje 

zákazníka: 

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové 

identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, rozsah a předmět plnění, případně další 

povinné údaje dle příslušných právních předpisů 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění povinností, které správci vyplývají 

z příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být 

správcem předávány třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů 

správci povinnost osobní údaje předat. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně 

nutnou k plnění právních povinností, které se vztahují na správce. 

2/ z důvodu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, budou zpracovávány tyto osobní 

údaje zákazníka: 

Jméno a příjmení nebo název, adresa bydliště nebo sídla, doručovací adresa, identifikační 

číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, příp. rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 

číslo, bankovní spojení 

Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení objednávky zákazníka a za účelem 

uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících správci ze smlouvy. Osobní údaje zákazníků 

mohou být předávány smluvním partnerům správce.  Správce zpracovává po dobu trvání 

práv a povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, osobní údaje nezbytné pro plnění 

smlouvy, a to včetně práv souvisejících, např. z důvodu uplatňování práv vyplývajících 

z odpovědnosti za vady. Tyto osobní údaje budou zpracovávány rovněž z důvodu provedení 

potřebných opatření před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.  

Tyto osobní údaje budou zpracovávány i pro účely jednání o uzavření smlouvy. Osobní údaje 

pro tyto účely budou zpracovávány do doby, než dojde k ukončení jednání o uzavření 

smlouvy. 



Zpracování získaných osobních údajů všech smluvních partnerů správce probíhá v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaj, v platném znění a nařízením GDPR. 

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje společnost Stavby Chrastina s.r.o. takto získala, má právo na: 

• informace o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu evidovaných údajů, příjemci 

osobních údajů, o době uložení osobních údajů a zdroji osobních údajů; 

• opravu, doplnění a změnu svých osobních údajů; 

• výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné či byly zpracovány protiprávně; 

• omezení zpracování údajů ve zvláštních případech; 

• přenositelnost údajů, právo vznášet námitky při neoprávněném zpracování osobních 

údajů; 

• právo obrátit se se stížností na dozorový orgán. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 

ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276. 

V rámci výkonu shora vymezených práv je možno se obracet na společnost Stavby Chrastina 

s.r.o. na adrese Paršovice č.p. 120, 753 55 nebo elektronicky na adrese chrastina@chrastina.cz.   

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

