
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále 
jen „GDPR“ nebo alternativně „nařízení“) 

I. Správce osobních údajů  
Společnost Quartech Quality  s.r.o., IČ: 25374842 se sídlem Novinářská 3, 709 00 Ostrava (dále jen 
„Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o rozsahu, účelu a doby trvání zpracování a 
uchování Vašich osobních údajů a o Vaších právech z nařízení vyplývajících. 
 

II. Rozsah zpracování osobních údajů  
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v 
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce 
shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných 
povinností Správce. 
 

III. Zdroje osobních údajů  
Správce získává údaje napřímo od Subjektů údajů ústním nebo písemným sdělením, a to 
v  elektronické nebo tištěné formě, vždy a pouze na vyžádání přímo od Subjektu údajů, o jehož údaje 
se jedná. 

Dále Správce může získat údaje o Subjektu údajů z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí 
(např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.). 
Jestliže Správce potřebuje tyto údaje nezbytně uchovat po určitou dobu, sdělí tuto skutečnost 
Subjektu údajů a to v režimu, jenž si nařízení žádá (sdělen bude účel a rozsah uchování dat, dále 
doba, po kterou budou data uschována). Práva Subjektu údajů jsou stejná, jako je tomu v případě dat 
získaných na základě podpisu tohoto dokumentu. 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  
Předmětem zpracování mezi Správcem a Subjektem jsou tyto údaje:  

- Jméno a příjmení, titul 
- Adresa trvalého bydliště 
- Korespondenční adresa 
- Telefonní číslo 
- Emailová adresa 

 
Dále adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů 
(např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující 
kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa 
a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění 
smlouvy či zákonných povinností. Tyto údaje Správce uchovává za účelem komunikace se 
Subjektem, dále za účelem poskytnutí předem domluvené, Subjektem poptávané služby související 
s činností Správce K těmto údajům se může vyskytnout požadavek na doplnění některých údajů nebo 
jejich aktualizace i z jiného titulu než z titulu plnění smlouvy. Data správce uchovává po dobu 10 
(slovy: deseti) let a Subjektu z tohoto plynou jeho práva (dále „Práva subjektu“). 
 
Dále se jedná o údaje z titulu zákonné povinnosti, které je nutno zpracovávat a uchovávat dle jiného 
právního předpisu České Republiky (dále jen “Citlivé údaje”). Jedná se tyto Citlivé údaje: 

- Rodné číslo 
- Rodinný Stav 
- Číslo bankovního účtu 
-     Kopii OP 
 

Tyto údaje Správce zpracovává a uchovává za účelem případné povinnosti předložit je státním aj. 
orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Zpracování 
a uchování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (zejména jednání 
ve smyslu Povinné osoby § 2 AML zákona (zákon č. 253/2008 Sb.), Zákona o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon č. 253/2008 Sb.). Data 
správce uchovává po dobu 10 (slovy: deseti) let a Subjektu z tohoto plynou jeho práva (dále „Práva 
subjektu“). 



V. Práva subjektů údajů 
V souladu se čl. 12 GDPR informuje Správce na žádost Subjektu údajů Subjekt údajů o právu na 
přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:  
- účelu zpracování,  
- kategorii dotčených osobních údajů,  
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,  
- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,  
- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,  

 
Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování 
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů 
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může:  
- Požádat Správce o vysvětlení.  
- Požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, omezení 

zpracování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.  
- Je-li žádost Subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně 

závadný stav.  
- Nevyhoví-li Správce žádosti Subjektu údajů, má Subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový 

úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.  
- Postup odstranění údajů nevylučuje, aby se Subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový 

úřad přímo.  
- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 

nezbytné na poskytnutí informace.  

 
Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů, tj. získat na žádost osobní údaje, které se ho 
týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo 
předat tyto údajů jinému Správci. 
 

VI. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů  
Zpracování osobních údajů provádí Správce a zpracovatel. Zpracování osobních údajů je prováděno v 
sídle Správce jednatelem společnosti a to v uzamykatelné skříňce. Ke zpracování dále dochází 
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě 
za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Tyto údaje jsou 
uchovávány v digitálním prostředí prostřednictvím tzv. CRM systému, jež je plně zašifrován a k 
údajům nemají přístup třetí strany. 
 
Zpracovatel je externí Právnická nebo Fyzická osoba umožňující: 
 
- Tvorbu databáze resp. uchování dat v CRM systému 
- Zpracování dokumentů v podobě potřebné k vyplnění požadované poptávky subjektu  
- Správce přijal zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu 

k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému 
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato opatření jsou: 

- Bezpečné zaheslování všech elektronických zařízení 
- Opatření bezpečnostním trezorem 
- Výběr relevantního Zpracovatele s potřebnou vybaveností 

 
Veškeří Zpracovatelé, kterým mohou být osobní údaje v rámci správce zpřístupněny, respektují právo 
Subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů.  
 
 
 
 



VII. Kategorie subjektů údajů  
• Dodavatel/Odběratel zboží, Zhotovitel/objednatel díla, Dopravce a jiní dodavatelé či odběratelé na 

základě závazkového vztahu, 

• Jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke Správci v oblasti prodeje, nákupu, služeb, zboží atd. 

 

VIII. Kategorie příjemců osobních údajů  
• Správce  

• Soudy, Policie ČR, finanční úřad atd. 

• Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy  

IX. Doba zpracování osobních údajů 
Po dobu nezbytně nutnou pro splnění smluvních či zákonných povinností Správce. Především tedy po 
dobu trvání smluvního vztahu mezi Správcem a Subjektem údajů, po dobu nezbytnou pro plnění 
zákonných povinností Správce a do doby vypořádání všech případných vzájemných nároků a 
uplatnění všech možných práv vůči Subjektu údajů vzniklých z předmětného smluvního vztahu. 
 

X. Poučení 
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu Subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:  
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,  
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 

osoby,  
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci, kterým je pověřen správce,  
- 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.  

- Nedochází k automatickému rozhodování vč. profilování. 


