Informace pro obchodní partnery a zákazníky – správa osobních údajů
(správa dat)

Vážení obchodní partneři a zákazníci,
v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů Vás
informujeme o zpracování a uchovávání případných osobních údajů, které se vztahují k Vám, jako
obchodním partnerům a zákazníkům.
Správcem osobních údajů je KROVSTAV s.r.o., se sídlem Hlavní 425, 788 33 Hanušovice,
IČ 64618064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod. č. oddíl C
vložka 14165 dne 18. 12. 1995.
Pokud zpracováváme ve vztahu k Vám, jako obchodním partnerům osobní údaje, potom se jedná o
tyto údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje, tj. obchodní firma nebo jméno a příjmení,
titul, sídlo nebo adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail. Oprávněným zájmem z naší strany je v tomto případě
realizace obchodu (prodej zboží, prodej výrobků nebo poskytování služeb, nákup materiálů a služeb)
nebo projektu. Zpracovávané údaje slouží k realizaci obchodních vztahů a k plnění zákonných
povinností, vyplývajících zejména ze zákona o DPH, zákona o daních z příjmů, z účetních a daňových
předpisů a z občanského zákoníku.
Při naplnění oprávněného zájmu vycházíme nejprve z údajů uveřejněných v registrech a rejstřících a
z Vámi poskytnutých údajů za účelem dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo realizace projektů.
Výše uvedené údaje, které mají charakter osobních údajů, využíváme pouze v rámci obchodních
vztahů s Vámi a neposkytujeme je třetím osobám s výjimkou kontrolních orgánů nebo orgánům
činným v trestním řízení.
Výše uvedené údaje zpracováváme jednak v elektronické podobě prostřednictvím ekonomického
software ENTRY, v rámci internetové pošty outlook a ve speciální databázi „obchodní partneři“ a
jednak v listinné podobě jako daňovou, účetní a obchodní dokumentaci.
K uvedeným údajům a dokumentům mají přístup pouze jednatelé obchodní korporace a pověření
zaměstnanci. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou.
Data archivujeme po dobu stanovenou zákonem o účetnictví nebo zákonem o dani z přidané hodnoty
(DPH) 5 let a 10 let.
Obchodní korespondenci, jejíž součástí mohou být i osobní údaje zaměstnanců nebo statutárních
zástupců obchodních partnerů archivujeme zpravidla tři roky.
Jako subjekt údajů můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k osobním
údajům, které o Vás zpracováváme, právo na přenositelnost osobních údajů přímo jinému správci a
právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení
jejich zpracování, pokud tomu nebrání splnění právních povinností. Tyto práva můžete uplatnit
osobně v sídle obchodní korporace, písemně na adrese sídla nebo e-mailem na e-mailové adrese
info@krovstav.eu.

