
Informace o zpracování osobních údajů 

V souladu s čl. 13 a 14 Nařízení 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 informuje PRAKTIK system s.r.o. (IČ: 27268519, DIČ: CZ27268519, se 

sídlem Chrastavská 273/30, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, Česká republika zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C 21558/KSUL) Vás o 

zásadách, účelu, rozsahu, době zpracování osobních údajů a o právech, která mají subjekty údajů v 

oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je PRAKTIK system s.r.o., Chrastavská 273/30, Liberec II-Nové Město, 460 01 

Liberec, Česká republika, IČ: 27268519, DIČ: CZ27268519, ID datové schránky: gptuhad. 

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: info@praktiksystem.cz  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zásady a rozsah 

Správce považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí velkou pozornost. Správce osobní 

údaje zpracovává pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost společnosti. 

Zdroje osobních údajů 

Přímo od subjektu údajů: poptávkové formuláře, e-maily, přihlašovací údaje na web, dále pak údaje z 

veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních 

partnerů). 

Kategorie osobních údajů 

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:  

• identifikační údaje: základní identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa 

trvalého bydliště), vyobrazení Vašeho podpisu, číslo občanského průkazu, číslo řidičského 

průkazu; pokud podnikáte IČO, sídlo, DIČ;  

• kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, fax, e-mail a jiné obdobné informace;  

• transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, 

informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, 

obchodní historie;  

• údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek. 

Účel zpracování osobních údajů 

• komunikace se zákazníkem, 

• umožnění přihlašování pracovníků společnosti do intranetu. 

Právní důvod zpracování osobních údajů 

Čl. 6, odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 
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Příjemci osobních údajů  

Poskytovatelé marketingových služeb včetně vedení webu (spol. SMWORKS s.r.o., IČ: 22801421) 

pracující na základě našich pokynů v rámci stávající smlouvy. Dalším příjemce je poskytovatel 

webhostingových služeb Webglobe, s.r.o. (IČO: 26159708). 

Možnými dalšími příjemci osobních údajů jsou zejména:  

• finanční ústavy;  

• správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními 
předpisy;  

• naši obchodní partneři (např. importéři nových vozidel, bankovní a finanční instituce či 
pojišťovny);  

• advokáti;  

• auditoři;  

• poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.  
 

Předání osobních údajů do třetí země 

Poskytovatel marketingových služeb (včetně vedení webu) předává osobní údaje do třetí země. 

Příjemcem je The Rocket Science Group LLC, Atlanta, GA, United States (poskytovatel mailingových 

služeb Mailchimp). 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování 

osobních údajů a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nejzazší dobou zpracování osobních 

údajů, kterou Správce uplatňuje, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a 

Správcem, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost 

uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané 

hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z 

důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v 

soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku. 

Práva subjektů, které poskytují své údaje 

• vyžadovat od Správce přístup k osobním údajům (které se týkají subjektů údajů); 

• požadovat Správce o opravu osobních údajů (které se týkají subjektů údajů); 

• požadovat Správce o výmaz osobních údajů (které se týkají subjektů údajů); 

• požadovat Správce o omezení zpracování osobních údajů; 

• odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů; 

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Uplatnění práv subjektu, které poskytují osobní údaje 

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vůči Správci osobních údajů vyplývající z obecného 

nařízení jedním z níže uvedených způsobů: 

• písemnou žádostí zaslanou na adresu: PRAKTIK system s.r.o., Chrastavská 273/30, Liberec II-

Nové Město, 460 01 Liberec, Česká republika; 

• zasláním žádosti do datové schránky PRAKTIK system s.r.o., ID datové schránky je: gptuhad; 

• zasláním žádosti formou e-mailové zprávy na adresu: info@praktiksystem.cz. 
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Právo podat stížnost u dozorového úřadu  

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 


