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Informace o ochraně osobních údajů 
 

Úvod 
Společnost uchovává a zpracovává některé údaje o svých partnerech. Důvodem je plnění zákonných povinností (např. 

povinnosti daňové), smluvních povinností vůči obchodním partnerům a naplňování jejích obchodních záměrů. 

 

Společnost KOLEFA s. r. o. dbá na ochranu osobních údajů partnerů i zaměstnanců proti jejich zneužití. Všichni 

zaměstnanci jsou řádně proškoleni v nakládání s osobními údaji a k údajům, které lze považovat za citlivé má přístup 

pouze omezený počet osob nezbytný pro zajištění splnění smluvních a zákonných povinností. 

 

Níže je uveden soubor údajů, které jsou uchovávány a zpracovávány o partnerech společnosti KOLEFA s. r. o.: 

 

Rozsah údajů 
Společnost uchovává a zpracovává tyto údaje o obchodních partnerech: 

a) Název, sídlo, IČ, případně DIČ partnera 

b) Kontaktní údaje zveřejněné partnerem (telefon a mail, případně kontakty na jiné prostředky elektronické 

komunikace) 

c) Čísla účtů a jejich měny 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem identifikace partnera při plnění smluvních povinností vůči němu. 

 

d) Korespondenční adresy, telefonní čísla, maily (případně kontakty na jiné prostředky elektronické komunikace) 

na pobočky partnera a na osoby, které partnera ve smluvních vztazích zastupují (dále jen „kontaktní osoby“) 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem komunikace při plnění smluvních povinností, případně za účelem 

marketingu (veškerý marketing provádí výhradně naši zaměstnanci a to bez využití jakékoliv automatizace). 

 

e) Detailní informace smluvních vztahů mezi společností KOLEFA s. r. o. a partnerem 

f) Údaje o technickém vybavení partnera a jeho organizační struktuře 

g) Dokumenty poskytnuté partnerem za účelem umožnění plnění smluvní povinnosti společnosti vůči němu. 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností společnosti vůči partnerovi a maximální 

optimalizace plnění na míru partnerovi. 

 

h) Údaje o smluvních vztazích partnera a třetí strany, pokud tato byla poskytnuta přímo některým z účastníků 

takového vztahu 

i) Údaje o technickém vývoji partnera, případně třetí strany, pokud tato byla poskytnuta partnerem nebo 

dotčenou třetí stranou 

j) Údaje o cenách 

k) Dokumenty označené partnerem za „důvěrné“. 

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností společnosti vůči partnerovi a maximální 

optimalizace plnění na míru partnerovi. Vždy je považujeme za důvěrné a přistupujeme k nim s maximálním 

důrazem na zabezpečení. 
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Předávání údajů zpracovatelům 
Společnost využívá pro vedení účetnictví. Za účelem zpracování účetní agendy této firmě předává údaje a) až c) 

výše uvedeného seznamu. 

 

Dále je společnost oprávněna v zákonem daných situacích předat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud si je 

tyto vyžádají. 

 

Žádné jiné údaje v současné době nejsou předávány dalšímu subjektu ke zpracování. Pokud by taková situace měla 

nastat, společnost KOLEFA s. r. o. si k tomuto vyžádá souhlas dotčeného subjektu. 

 

Zajištění práv subjektu údajů 
Subjekt údajů, má právo na výpis údajů uchovávaných a zpracovávaných společností. 

 

Dále má právo vyžádat změnu údajů, omezení zpracování, pokud to nenaruší plnění zákonných a smluvních 

povinností společnosti KOLEFA s. r. o. nebo požádat o výmaz některých osobních údajů v průběhu, případně 

všech (právo „být zapomenut“) po ukončení smluvního vztahu. 

 

Všechny tyto žádosti mohou být směřovány na pověřenou osobu – jednatele společnosti, Jana Cimbálka (tel.: 

+420 775 904 905, mail: jan.cimbalek@kolefa.cz) 

 

Změny budou provedeny bezodkladně. O provedení změny bude subjekt údajů informován. 

 

Omezení zpracování bude nejprve posouzeno, zda není v kolizi se zákonnými a smluvními povinnostmi společnosti 

a v případě, že ne, bude žádosti vyhověno. O vyhovění nebo zamítnutí žádosti bude subjekt údajů písemně 

informován. V případě zamítnutí žádosti jako celku nebo některé její části bude oznámení obsahovat též 

odůvodnění, případně, pokud je známo, datum, ke kterému bude k omezení přistoupeno. 

 

Žádost o výmaz bude nejprve posouzena, zda není v kolizi se zákonnými a smluvními povinnostmi společnosti a 

v případě, že ne, bude žádosti vyhověno. O vyhovění nebo zamítnutí žádosti bude subjekt údajů písemně 

informován. V případě zamítnutí žádosti jako celku nebo některé její části bude oznámení obsahovat též 

odůvodnění, případně, pokud je známo, datum, ke kterému bude k výmazu údajů přistoupeno. 

 

V některých případech může výmaz ovlivnit možnost společnosti právní ochrany v případě sporu. V takovém 

případě bude výmaz podmíněn garancí právní jistoty poskytnuté subjektem údajů, které mají být vymazány. 

 

Pro účely komunikace ve věci ochrany osobních údajů je za písemnou formu považována i forma mailová a to na 

adresu, ze které přišla žádost nebo kterou pro tento účel uvede subjekt údajů ve své žádosti. 

 

 

 

 

V Nymburce 14.5.2018 

 

 

 

........................................................... 

Jan Cimbálek, jednatel 
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