INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANĚ
Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu
naleznete přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti AgroProtec
s.r.o., jakož i přehled práv subjektů údajů.

Proč a na jakém základě osobní údaje zpracováváme
V rámci naší hospodářské činnosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob pro různé účely.
K tomuto zpracování může docházet (i.) bez vašeho souhlasu, (ii.) pouze s vaším souhlasem.
Zpracování prováděné bez vašeho souhlasu musí být vždy založeno na jiném právním základě:
uzavírání nebo plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, náš oprávněný zájem.

•

Oprávněný zájem na výkonu hospodářské činnosti

Na základě našeho oprávněného zájmu na výkonu hospodářské činnosti vás můžeme kontaktovat za
účelem nabídky spolupráce. Kontaktujeme jak osoby samostatně výdělečně činné, tak zaměstnance či
statutární orgány právnických osob. Za tímto účelem můžeme zpracovávat vaše jméno a příjmení,
případně osobu zaměstnavatele či funkci nebo pracovní pozici a vaše kontaktní údaje. K tomuto
zpracování dochází po dobu nezbytně nutnou k učinění kontaktu a ujasnění si možností případné
spolupráce.
Navazující zpracování osobních údajů pak již probíhá na základě uzavření a plnění smlouvy (když
v takovém případě jste o zpracování osobních údajů podrobně informováni zvláštním memorandem),
nebo na základě poskytnutého souhlasu s daným zpracováním.

•

Zpracování na základě souhlasu

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě vámi poskytnutého souhlasu. Rozsah
zpracovávaných osobních údajů, účely daného zpracování, dobu zpracování a další podstatné
informace vám v takovém případě byly sděleny před poskytnutím souhlasu v rámci konkrétního
formuláře.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností AgroProtec s.r.o. můžete kdykoliv odvolat
tím, že nám napíšete svůj požadavek na e-mail info@agroprotec.cz nebo na naši kontaktní adresu (viz
níže). Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu jsme osobní údaj
zpracovávali oprávněně a v souladu s právními předpisy.

•

Plnění našich právních povinností

Právní předpisy nám ukládají mnohé povinnosti. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, či zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V těchto případech je právním základem plnění zákonem
stanovených povinností.

•

Návštěva webu

Prostřednictvím našich webových stránek www.agroprotec.cz neshromažďujeme žádné osobní údaje.

Co děláme pro bezpečnost Vašich osobních údajů?
Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou
ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů.
Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků nebo potenciálních zákazníků přicházejí do styku v
rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní
povinností mlčenlivosti.
Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro
ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

Ochrana soukromí a děti
Naše služby, resp. produkty nejsou cíleny na osoby mladší 18 let.
Jaká mám v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů práva?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů
(od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy
tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

•

Právo odvolat poskytnutý souhlas

Máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat tím, že nám
napíšete svůj požadavek na e-mail info@agroprotec.cz nebo na naši kontaktní adresu (viz níže).
Odvolání souhlasu je bezplatné.
Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje
zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování
osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li
zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme vaše osobní
údaje zpracovávat dál).

• Právo na opravu a doplnění
Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají vaší osoby. Dále máte právo předat
nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

• Právo na výmaz
Můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme
vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních
nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy.

• Právo na přístup
Na dotaz vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. A pokud ano,
pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie
příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných
osob, vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další
kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.
Dovolujeme si vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme
požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity.
Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim
osobním údajům.

• Právo na omezení zpracování
Na vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:
o
o
o
o

máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se vaší osoby jsou nepřesné. Takové
zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;
zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o
omezení jejich použití;
my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale vy je budete požadovat pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace) vznesli námitku
proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních
údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem
převažuje nad vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z vaší konkrétní situace).

• Právo vznést námitku
Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro
účely našeho oprávněného zájmu, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti
takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním
zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V
takovém případě už nebudeme dál vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

• Právo na přenositelnost
Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto
práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebo tomu bránily jiné
významné překážky.

• Právo podat stížnost
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Kontakty
Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo pokud chcete uplatnit svá výše uvedená práva, můžete se na nás
kdykoliv písemně obrátit (e-mailem nebo doporučeným dopisem) na následujících adresách:
AgroProtec s.r.o.
Dolní 549
373 81 Kamenný Újezd
info@agroprotec.cz
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných
práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření
vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob
k vašim osobním údajům.

