
Zásady GDPR 

Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti pro odběratele, dodavatele a 

zájemce o práci. 

Společnost VYVA PLAST, s.r.o., se sídlem Sobotecká 836, PSČ 511 01, IČO: 47780838, (dále 
jen „Společnost“) provádí ochranu osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ 
nebo „GDPR“). Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké 
osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské 
činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může 
předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním 
jejich osobních údajů náleží. 

Nakládání s osobními údaji 

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je 
Společnost schopná identifikovat. 
Společnost nakládá s následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů: 

 
1. identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy 
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání 
o takové smlouvě. Jedná se zejména o vaše jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum 
narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání. Jde i o 
akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob. 
Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se 
smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či 
pověřených osob. 

 
2. Údaje o výrobcích a službách a dodací údaje 
Zpracováváme údaje o tom, jaké služby či výrobky si u nás objednáváte a adresu, kam má být 
zboží doručeno. 

 
3. platební údaje 
Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu, abychom mohli identifikovat vaše platby. 

 
4. Fakturační údaje 
Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o 
zakoupeném zboží či službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit 
vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon. 

 
10. Údaje o jednání o pracovní smlouvě 



Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o 
uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i 
údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte 
formou životopisu a motivačního dopisu. 

Doba zpracování a uložení osobních údajů 

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám ukládají 
právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv. Máme nastavena vnitřní 
pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Obecně, 
základní údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě zákonů, 
např. o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury se uchovávají 5 let od jejich 
vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let 
ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy. Po dobu 10 let uchováváme údaje z 
důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat 
důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského 
zákoníku. Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po 
kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod. 

Zdroje osobních údajů 

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů 
a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku. 

Právo na výmaz 

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud: 

 vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány; 

 odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovávány, a neexistuje žádný další 
právní důvod pro zpracování; 

 vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných 
zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné; 

 vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing; 
 osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně; 
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá; 
 osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti. 

Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je 
splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 


