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Informace o zpracování osobních 

údajů obchodních partnerů   

Úvod 

Jsme společnost Link projekt s.r.o. a našim zákazníkům poskytujeme služby v oblasti 

projektování mostních konstrukcí, expertní služby na speciální statiku a dynamiku všech typů 

konstrukcí a odborné konzultace v oblasti mostních staveb a konstrukcí. V souvislosti s tím 

také potřebujeme zpracovávat osobní údaje vás, našich obchodních partnerů. Ať už pro 

vyřízení poptávky, uzavření smlouvy, poskytnutí služby, vystavení účetního dokladu nebo pro 

zaslání obchodního či marketingového sdělení. 

 

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, tedy i 

s Obecným nařízením EU č. 2016/679 – GDPR – o ochraně osobních údajů. 

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout ucelené informace, jaké osobní údaje jsou 

zpracovávány, jak zpracování probíhá a jaké jsou jeho podmínky. 

Správce osobních údajů 

Link projekt s.r.o. vystupuje v roli správce osobních údajů. Naše povinnosti jsou stanoveny jak 

GDPR, tak zákonem o ochraně osobních údajů. 

Vaše osobní údaje pečlivě střežíme a vždy tomu tak bylo. Nikomu dalšímu je  

nepředáváme ani neprodáváme a ani nijak jinak s nimi nenakládáme. 

Na našich webových stránkách žádné osobní údaje nesbíráme, návštěvníky stránek nijak 

neprofilujeme.  
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Účel a právní důvod zpracování osobních údajů 

Kategorie zpracování Účel zpracování Právní důvod zpracování 

Kontaktní údaje obchodních 

partnerů - smlouvy 

Realizace obchodních 

případů, přímý marketing 

Plnění smlouvy, oprávněný 

důvod správce 

 

Rozsah zpracování osobních údajů  

Kontaktní údaje obchodních partnerů - smlouvy 

Osobní údaje zákazníků, se kterými máme smluvní vztah, evidujeme v papírové podobě 

(podepsaná smlouva) a v digitální podobě (naskenovaná smlouva). Tento dokument je jak 

v originální papírové podobě, tak v digitální podobě uložen a zabezpečen. 

Dále jsou data uložena ve firemní elektronické databázi. 

Jedná se o název firmy, IČO, DIČ, adresa, jméno kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo. 

Data ukládáme po dobu trvání smluvního vztahu a dále je archivujeme příslušnou dobu dle 

skartačního řádu. 

Kontaktní údaje – web a další veřejné zdroje 

Osobní údaje zákazníků, které jsme získali z veřejných zdrojů nebo z osobního kontaktu 

evidujeme ve firemní elektronické databázi.  

Jedná se o název firmy, adresu, jméno kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo. 

Tato data jsme získali z kontaktního formuláře uvedeného na našich webových stránkách, 

z osobního kontaktu na seminářích, konferencích, workshopech či dalších veřejných akcích. 

Tato data evidujeme pouze pro konkrétní účel, ke kterému nám byla předána. 

Data archivujeme po dobu trvání účelu, ke kterému nám byla předána. 
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Zabezpečení 

Link projekt s.r.o. má nastavená přísná bezpečnostní pravidla co se týče technického i 

personálního zabezpečení. 

Procesy zpracování a povinnosti zaměstnanců v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

jsme stanovili v příslušných interních pravidlech. 

Práva subjektů údajů 

 Právo být informován - subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování 

jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho 

osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho 

oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.  

 Právo na přístup - dává subjektu údajů možnost ověřit si zákonnost zpracování jejich 

údajů. Každý subjekt údajů má právo vědět a být informován o účelech zpracování, 

příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a době, po kterou 

budou osobní údaje uloženy. 

 Právo na opravu – má-li subjekt údajů subjektivní či objektivní podezření na 

nesprávnost svých zpracovávaných údajů, může požádat správce o nápravu.                  

S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných 

osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  

 Právo na výmaz - ukládá správci osobních údajů povinnost bez zbytečného odkladu 

vymazat osobní údaje subjektu údajů v případě, že již pominul důvod pro jejich 

zpracování. Pokud však zákonný důvod trvá, správce není povinen údaje na vyžádání 

mazat.  

 Právo být zapomenut  - rozšiřuje právo na výmaz. Pokud subjekt údajů zažádá, 

správce provede přiměřené kroky k vymazání veškerých osobních údajů, odkazů na ně, 

kopií apod. Aby měl správce povinnost zlikvidovat osobní údaje, musí být splněna 

alespoň jedna z těchto podmínek: 
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 osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány, 

 subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro 

zpracování, 

 subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro zpracování, 

 osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 

 Právo na přenositelnost – je v podstatě rozšířeným právem přístupu a může být 

uplatněno za splnění dvou podmínek, které musí nastat současně: 1. zpracování je 

založeno na souhlasu občana nebo na smlouvě a 2. je prováděno automatizovaně. V 

případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uděleném 

souhlasu nebo na uzavřené smlouvě, má osoba právo na tzv. přenositelnost těchto 

údajů. To spočívá v povinnosti správce předat nositeli údajů všechny o něm 

zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném 

formátu. Uplatněním tohoto práva získává osoba větší kontrolu nad svými osobními 

údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci. 

 Právo vznést námitku proti zpracování  - pokud subjekt údajů nebude mít možnost 

uplatnit právo na výmaz, má právo vznést námitku a tím donutit správce k omezenému 

zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.  

 Právo na omezení zpracování – způsoby, jak omezit zpracování osobních údajů mimo 

jiné zahrnují dočasný přesun vybraných údajů do jiného systému zpracování, 

znepřístupnění vybraných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstranění 

zveřejněných údajů z internetových stránek 
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Kontaktní údaje 

Správce osobních údajů 

Link projekt s.r.o. 

Makovského náměstí 2, 61600 Brno 

IČ: 27678032 

Email: linkprojekt@linkprojekt.cz 

 


