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Informace o zpracování osobních údajů  

1. Společnost Montáže a opravy jeřábů, s.r.o., IČ: 255 00 937, sídlem Slaměníkova 23, 614 
00 Brno, zapsaná v obchodním registru vedeném Krajským soudem  v Brně, oddíl C, vložky 
27097, která je Správcem osobních údajů, zpracovává v rámci své činnosti ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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, dále jen „GDPR “), následující osobní údaje 
zákazníků a zájemců o dílo a poskytnutí služby společnosti (dále jen „Zákazníci”):  

a) v případě fyzických osob: jméno a příjmení; data narození, DIČ:, IČ: , poštovní nebo 
doručovací adresu; e- mailovou adresu; ID DS, telefonní číslo, bankovní spojení pro 
účely plnění smlouvy, 

b) v případě společností: tituly, jméno a příjmení kontaktních osob; pracovní pozici 
kontaktních osob; adresu pracoviště kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob; 
e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti, IČ a DIČ společnosti a její 
bankovní spojení pro účely plnění smlouvy, 

2. Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění 
ze smlouvy a dále za účelem zákonné evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a 
obrany práv a povinností smluvních stran, jakož i dalších zákonných povinností vyplývajících 
z platných právních předpisů (vedení účetnictví, podání daňových přiznání a hlášení, zejm. 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a  spisové 
službě, zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, zákon če. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty atd.). Takové zpracování umožňuje:  

a) článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a  
b) článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

správce nebo třetí strany. 

3. Osobní údaje budou zpracovávány Společností Montáže a opravy jeřábů, s.r.o.,  za výše 
uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení 
smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování po dobu delší. 

4. Na emailovou adresu uvedených kontaktních osob budou v případě zájmu Zákazníka zasílána 
obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách 
informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je 
kdykoliv odhlásit jedním z následujících způsobů: 

a) zasláním dopisu na kontaktní adresu Společnosti, 
b) zasláním emailu na adresu zaoralova@jeraby.com, dvorak@jeraby.com,  

5. Zákazníci mají podle GDPR právo: 

a) požadovat po Společnosti Montáže a opravy jeřábů, s.r.o.,  informaci, jaké osobní údaje 
o zákazníkovi Společnost eviduje, 

b) vyžádat si u Společnosti Montáže a opravy jeřábů, s.r.o.,  přístup k těmto údajům a tyto 
nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
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c) požadovat po Společnosti Montáže a opravy jeřábů, s.r.o.,  výmaz těchto osobních 
údajů, tento výmaz Společnost provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo 
oprávněnými zájmy Společnosti, 

d) na účinnou soudní ochranu, pokud má Zákazník za to, že jeho práva podle GDPR byla 
porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s GDPR, 

e) na přenositelnost údajů, 
f) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
h) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti Montáže a 

opravy jeřábů, s.r.o.. 

 


