
Ochrana Osobních údajů (GDPR) 

 

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE 

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, si vás dovolujeme 

informovat o tom, jak naše společnost zpracovává vaše osobní údaje. 

 

1) SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lacnea Agri, s.r.o., se sídlem Zábědov 113, 504 01 

Nový Bydžov, IČO: 28768736 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) 

Kontaktní údaje Společnosti: 

• Adresa: Zábědov 113, 504 01 Nový Bydžov 

• E-mail:  info@lacnea-agri.cz  

• Tel: 495 427 078, Fax: 495 275 832 

 

2) ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Obecné nařízení 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), 

zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení (GDPR) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Společnost je povinna se tímto 

nařízením řídit. Cílem je hájit práva subjektů údajů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a 

osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.   

 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Společnost v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovává následující osobní 

údaje, respektive kategorie osobních údajů: 

• identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, 

adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ; 

• elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa; 

• další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie 

objednávek; 

• další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v 

jiných dokumentech a při komunikaci se Společností, a to včetně pozdějších aktualizací. 

 



3. Právní důvody zpracování osobních údajů 

• zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo pro uzavření 

takové smlouvy na jeho žádost; 

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti vyplývající z právního předpisu nebo 

rozhodnutí; (např. zákoník práce, předpisy sociálního zabezpečení apod.) 

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, či třetí strany, kdy tyto zájmy 

převyšují zájmy subjektu údajů; 

• souhlas se zpracováním  

4. Účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely: 

• Plnění veškerých práv a povinností stanovených příslušnými právními předpisy v aktuálně 

platném a účinném znění, včetně prováděcích předpisů (zejména: občanský zákoník, daňové 

zákony, zákon o účetnictví, zákoník práce apod.) 

• Vedení evidence dodavatelů na základě oprávněného zájmu spočívajícího v plnění smlouvy 

s dodavatelem. 

• Vyřizování objednávek klientů, plnění uzavřených smluv 

• Oslovení klientů za účelem marketingové či obchodního sdělení 

• provozování společnosti a služeb a s ní spojené administrativní činnosti včetně komunikace s 

třetími stranami. 

• komunikace s orgány veřejné správy a orgány činnými v trestním řízení   

• interní vedení účetnictví společnosti a provádění veškerých účetních operací účetními pro 

správce dle platných právních předpisů 

• vedení personální a mzdové agendy  

4. Práva subjektů údajů 

• Právo na informace o zpracování osobních údajů, 

• Právo na přístup k osobním údajům (včetně poskytnutí kopie), 

• Právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, 

• Právo na výmaz osobních údajů, které jsou zpracovávány protiprávně 

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu 

• Právo na omezení zpracování osobních údajů (zejména po dobu vyřizování námitky či opravy) 

• Právo na přenos osobních údajů 

• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Informace poskytnuté subjektům údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou 

žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, 

může správce údajů rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. 

Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za 

poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

5. Podání žádosti 

Žádost lze podat jak v listinné tak elektronické podobě: 

V listinné podobě na adresu - Zábědov 113, 504 01 Nový Bydžov 

V elektronické podobě na emailovou adresu   info@lacnea-agri.cz 



Žádost subjektu údajů vyřizuje společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Ve 

výjimečných případech lze lhůtu prodloužit na 2 měsíce. 

6 Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme 

Osobní údaje budou zpracovávány jen v rozsahu nezbytném a po nezbytně nutnou dobu pro naplnění 

stanoveného účelu zpracování. Pokud je to vyžadováno právními předpisy, může být u některých dat 

doba uchování až 10 let. 

 

7. Jak postupovat v případě, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu 

s právními předpisy? 

V takovém případě máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu 

osobních údajů.  

 

8. Zabezpečení osobních údajů 

Společnost v souladu s článkem 28 odst. 1 GDPR přijala nezbytná technická a organizační opatření, 

aby zpracování osobních údajů splnilo náročné požadavky kladené GDPR na zpracovatele osobních 

údajů. Technická opatření spočívají v odpovídajícím zabezpečení výpočetní techniky, přístupových 

práv a oprávnění k nakládání s osobními údaji, zabezpečené uzamčení prostor Společnosti. 

Organizační opatření spočívají v přijetí odpovídajících vnitřních předpisů a procesu k nastavení 

přístupových práv k nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR. Společnost průběžně vyhodnocuje, 

analyzuje a testuje přijatá technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému užití 

či zneužití osobních údajů 

9. Zpřístupnění osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Společnosti k poskytování našich služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


