
Zásady ochrany dat a osobních údajů 
Společnost Poctivě ze statku, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 05290431 

(dále jen „Poctivě ze statku“) dodržuje při zpracování dat, včetně osobních údajů, dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“ ), 
následující zásady ochrany dat, které jsou formou interní směrnice platné pro všechny pracovníky 
Poctivě ze statku. Tyto zásady obsahují všechny informace v souladu s článkem 13 Nařízení. 

Vaše data, která mohou zahrnovat i osobní údaje, zpracováváme v minimální míře, a to pouze z 
důvodů plnění smlouvy, poskytnutí služby, přímého marketingu nebo splnění zákonné povinnosti. 
Jde zejména o fakturační a kontaktní údaje, data a údaje předaná při realizaci smlouvy nebo využití 
námi provozované služby (objednávka produktů, zprostředkování služby charakteru cathering). 
Využíváme několik dodavatelů, jako účetní firmu, daňového poradce, externí spolupracovníky.  

Zpracovávání dat  

Pokud se dostanete alespoň do jedné z následujících situací, zpracováváme vaše data, včetně 
osobních údajů: 

1. jste náš zákazník,    
2. navštívíte web, 
3. kontaktujete nás, 

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů 

Vaše data nejčastěji zpracováváme při poskytování nebo odběru služby či výrobě díla, tedy plnění 
smlouvy, podle našeho vzájemného vztahu. Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k 
automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 
 

1. jste náš zákazník 
Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme následující vaše data: 

• Fakturační údaje, včetně fyzických osob. Účelem zpracování je vydávání a přijímání 
účetních a daňových dokladů. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je právní 
povinnost (článek 6, odstavec 1c Nařízení). Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem a 
neposkytnutí těchto údajů by vedlo k vypovězení smlouvy. Doba uchování je daná právním 
předpisem. 

• Smluvní údaje, tedy údaje, které nám poskytnete ve smlouvě nebo objednávce, či 
v průběhu přípravy nebo účinnosti smlouvy, včetně kontaktních údajů osob, elektronické 
komunikace a v ní obsažených údajích. Účelem zpracování je plnění smlouvy a přímý 
marketing. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (článek 6, 
odstavec 1b Nařízení), pokud jste smluvní stranou, nebo náš oprávněný zájem (článek 6, 
odstavec 1f Nařízení), kterým je plnění smlouvy a přímý marketing. Poskytnutí údajů je 
smluvním požadavkem a neposkytnutí těchto údajů by vedlo k nepřijetí smlouvy či 
objednávky. Údaje uchováváme maximálně po dobu platnosti smlouvy. 

 



2. Pokud navštívíte web: 

1. Cookies, malé textové informace, které jsou ukládány do prohlížeče. Naše weby využívají 
cookies pro udržení relace (session), sledování návštěvnosti bez reklamních funkcí. Účelem 
zpracování je zapamatování si vašich preferencí. Zákonným důvodem zpracování je náš 
oprávněný zájem (článek 6, odstavec 1f Nařízení), kterým je vaše pohodlí při užívání webu, 
zajištění fungování očekávaných funkcí webu a analýza návštěvnosti. Poskytnutí údajů je 
smluvním požadavkem a neposkytnutí těchto údajů by vedlo k omezení funkcí. 

 

3. Data osob, které nás kontaktují 

Pokud nás kontaktujete, data zpracováváme podle důvodu vašeho kontaktu: 

1. Jste zájemce námi poskytované služby. Poskytnuté údaje, zejména vaše kontakty a údaje 
obsažené v elektronické komunikaci, zpracováváme za účelem vyřešení vašeho požadavku, 
např. Objednání služby. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je náš 
oprávněný zájem (článek 6, odstavec 1f Nařízení), kterým je vyřešení vašeho požadavku. 
Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem a neposkytnutí těchto údajů by vedlo k ukončení 
komunikace s vámi. Údaje uchováváme 3 roky. 

 
Vaše data, včetně osobních údajů, v omezené míře předáváme smluvním dodavatelům služeb, 
externím spolupracovníkům a orgánům dle právních předpisů, kteří jsou v roli příjemce nebo 
zpracovatele, dle Nařízení. Jde zejména o poskytovatele účetní firmu, daňového poradce, finanční 
úřad, případně Policii ČR nebo soud.  

1. Všechna vaše data, včetně osobních údajů, jsou zpracovávána našimi zaměstnanci, 
externími spolupracovníky a omezeně poskytovateli hostingu, kde jsou data uložena. 

2. Vaše fakturační údaje předáváme ke zpracování účetní firmě, daňovému poradci, 
finančnímu úřadu, či dalším orgánům dle právních předpisů. Dále mohou údaje zpracovávat 
naši externí spolupracovníci. 

3. Vaše kontaktní údaje mohou být uloženy v telefonech našich zaměstnanců nebo externích 
spolupracovníků.  

 

Vaše práva 

• právo na opravu a výmaz vašich osobních údajů, 

• právo na přístup k vašim osobním údajům, 

• právo na přenositelnost vašich osobních údajů, 

• právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 
údajů, www.uoou.cz. 

• právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, 
 

Pokud chcete využít svých práv, kontaktujte nás  prostřednictvím zaslání emailu na adresu: 
info@poctivezestatku.cz  


