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Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme 

výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v EMP s.r.o., 

abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI EMP s.r.o. 

Informace o správci osobních údajů 

Obchodní firma: EMP s.r.o. 

IČO: 449 63 912 

DIČ: CZ44963912 

Sídlo: Nádražní 394, 684 01, Slavkov u Brna 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Chmelíček, email: chmelicek@emp-slavkov.cz, tel: +420 544 423 022 

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb, které si s námi sjednáváte. 

Zpracování osobních údajů, ke kterému nepotřebujeme zvláštní souhlas: 

• plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv, 

• splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy, 

• zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, 

pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro 

úspěšné uplatnění nároku, 

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné vám 

poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme. 

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas: 

• marketingové komunikace 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ EMP s.r.o. 

• Identifikační údaje – jméno, příjmení, podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační 

číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás identifikujeme. 

• Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné 

informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat. 

PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci EMP s.r.o. Pokud je zpracování 

osobních údajů založené na oprávněných zájmech společnosti, které jsou uvedeny výše, mohou být vaše 

osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky EMP s.r.o. 

EMP s.r.o. v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům: 

• inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek ze smluv, 

• exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků, 
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• státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených 

zvláštními předpisy.  

DOBA, PO KTEROU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY V EMP s.r.o. 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje 

vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost 

držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme 

výmaz příslušných osobních údajů. 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však 

máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za 

účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. 

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás EMP s.r.o. 

zpracovává. 

Právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné 

či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění. 

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) - máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, 

pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, 

byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů 

v zákonem stanovených případech.  

Právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou 

poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – v případě, že jste nám poskytli souhlas se 

zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. 

Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. 

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na výše uvedené kontaktní informace správce osobních údajů. Na 

vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 

dnů od obdržení žádosti. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu 

osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel 

ochrany osobních údajů.  

Úřad pro ochranu osobních údajů: 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

tel: +420 234 665 111 


