
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Fürstenberg - THP CZ, s.r.o. 

 

Společnost Fürstenberg - THP CZ, s.r.o., se sídlem Roháčova 869, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 
Veselí nad Lužnicí, IČO: 260 92 115, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 13518 (dále jen „Správce“), v tomto dokumentu v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 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 „Nařízení“) poskytuje svým smluvním partnerům, tj. 
zákazníkům a dodavatelům, informace o tom, jakým způsobem zpracovává osobní údaje. 

V zájmu zajištění zpracování přesných a aktuální osobních údajů v souladu s Nařízením Správce 
zároveň žádá své smluvní partnery, aby jej informovali, pokud dojde ke změně osobních údajů, které 
Správci poskytli. 

Pokud jste právnickou osobou, prosím považujte tyto informace za bezpředmětné. To však neplatí, 
pokud budete předávat Správci osobní údaje třetí fyzické osoby. V takovém případě prosím věnujte 
pozornost poslední části „Osobní údaje třetích osob“, která se vztahuje též na právnické osoby. 

Zpracovávané osobních údaje 

Správce bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje uvedené v objednávce nebo 
v potvrzení objednávky, resp. ve smlouvě uzavřené mezi Správcem a smluvním partnerem, (dále 
jen „Smlouva“), případně v dalších dokumentech vyhotovených smluvními stranami v souvislosti se 
Smlouvou, a dále osobní údaje, které od smluvního partnera Správce případně získá v souvislosti 
s plněním Smlouvy nebo s jejím uzavíráním. Zpracovávány budou zejména kontaktní údaje jako 
jméno a příjmení, sídlo či bydliště, IČO či datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa, a dále 
fakturační údaje jako číslo účtu, a případně další údaje nezbytné k plnění Smlouvy. 

Účel a způsob zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou Správcem zpracovávány za následujícími účely: 

a) Pro uzavření Smlouvy, tzn. pro provedení opatření před uzavřením Smlouvy, na žádost 
smluvního partnera ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní 
údaje zpracovávány do uzavření Smlouvy, nebo do doby, než bude zcela nepochybné, že 
k uzavření Smlouvy nedojde. 

b) Pro plnění práv a povinností Správce vyplývajících ze Smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
b) Nařízení. Za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze 
Smlouvy. 

c) Pro účely oprávněného zájmu Správce (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení) na ochranu 
jeho práv souvisejících se Smlouvou, jejím uzavíráním a plněním, zejména aby byl 
v případě potřeby schopen prokázat, jak a v jakém rozsahu byla Smlouva plněna. Za tímto 
účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a dále 
po dobu odpovídající relevantním promlčecím lhůtám, obvykle nejvýše po dobu dalších 11 
let od zániku závazků ze Smlouvy. Běh této doby se staví, pokud smluvní partner u Správce 
či u orgánu veřejné moci uplatní jakékoli právo související se Smlouvou, a to až do 
okamžiku nabytí právní moci věcného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci 



o uplatněném právu. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem lze vznést námitku 
dle čl. 21 Nařízení. 

Smluvní partner nemá zákonnou povinnost poskytnout Správci své osobní údaje pro výše uvedené 
účely. Nicméně pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nebude možné uzavřít a řádně plnit 
Smlouvu a související povinnosti a práva Správce. 

Osobní údaje bude Správce zpracovávat sám, případně prostřednictvím společnosti Microsoft 
Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA, která Správci 
poskytuje cloudové datové úložiště (služba Microsoft Office 365), nebo jejími subdodavateli (seznam 
subdodavatelů je dostupný pod odkazem https://aka.ms/Online_Serv_Subcontractor_List). 

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny následujícím třetím osobám (příjemcům): 

 poskytovatelům profesionálních služeb jako advokátům a daňovým poradcům vázaným 
zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti, 

 osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (např. finanční 
úřad, orgány činné v trestním řízení či jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro 
přístup k informacím), nebo  

 dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Správce (např. soud).  

Osobní údaje nebude Správce předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním 
organizacím. To však s výjimkou případného ukládání dat v rámci cloudového úložiště na serverech 
v zemích mimo Evropskou unii, které nelze s ohledem na podmínky provozovatele cloudového 
úložiště vyloučit. V takovém případě bude bezpečnost osobních údajů zajištěna odpovídajícími 
zárukami, zejména standardními smluvními doložkami o ochraně osobních údajů přijatými Evropsku 
komisí nebo prostřednictvím tzv. programu EU-U.S. a Swiss-U.S. Privacy Shield. 

Práva vyplývající z Nařízení 

Jako subjekt údajů má smluvní partner veškerá práva dle Nařízení, zejména: 

 právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu 
tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 
Nařízení, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, 
kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou 
budou uloženy;  

 právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se ho týkají, dle čl. 16 Nařízení; 

 právo požadovat výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů 
uvedených v čl. 17 Nařízení, například pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, 
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;  

 právo požadovat, aby Správce omezil zpracování, pokud nastane některý z případů 
uvedený v čl. 18 Nařízení, zejména pokud smluvní partner popírá přesnost zpracovávaných 
osobních údajů;  

 právo na získání osobních údajů, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném 
a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu 
Správce bránil; 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se smluvní partner domnívá, že 
zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je 



dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7. 

Osobní údaje třetích osob 

Správce zároveň žádá své smluvní partnery, a to včetně právnických osob, aby, pokud budou 
předávat Správci osobní údaje třetí fyzické osoby, například svého zaměstnance, který má být 
kontaktní osobou pro účely plnění smlouvy, zajistili že osobní údaje budou Správci předány 
v souladu s Nařízením. Zejména je třeba zajistit, že tato třetí osoba bude v souladu s Nařízením 
informována o tom, že její osobní údaje budou předány Správci a za jakým účelem budou předány.  

Správce bude tyto osobní údaje zpracovávat za účelem, ke kterému mu byly předány, například za 
účelem komunikace se smluvním partnerem v případě osobních údajů kontaktní osoby, a to 
nezbytně nutnou dobu k dosažení účelu zpracování. Zpracování těchto osobních údajů je prováděno 
pro účely oprávněného zájmu Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. V ostatním budou 
tyto osobní údaje zpracovávány způsobem uvedeným výše. 


