
 

  

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE A SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNERY 

Toto prohlášení popisuje, jak společnost PDcz brno s.r.o., Milady Horákové 329/24, 602 00 Brno, a všechny 
propojené společnosti skupiny Hudecek, („my“) zpracovává Vaše osobní údaje. Prohlášení je směřováno na 
stávající a bývalé dodavatele a spolupracující partnery. Tato rozšířená informační povinnost vychází 
z obecného nařízení na ochranu osobních údajů účinného od 25.5.2018 („nařízení“ nebo „GDPR“) – 
především z článku 13 tohoto nařízení. 

1. Účely zpracování osobních údajů  

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely: 

- založení, správa a realizace obchodního vztahu, resp. plnění smlouvy/provádění předsmluvních opatření; 

- posílení stávajícího dodavatelského vztahu, resp. vybudování nového dodavatelského vztahu včetně 
informování o aktuálních vývojích a nabídce služeb pro Vás (marketing); 

Pokud budeme Vaše osobní údaje získávat přímo od Vás, je poskytnutí Vašich údajů zásadně dobrovolné. 
Naši smlouvu ovšem nemůžeme splnit nebo ji můžeme splnit pouze částečně, pokud své osobní údaje 
neposkytnete.  

2. Právní základ zpracování  

Pokud jste potenciální budoucí dodavatel, budeme Vaše kontaktní údaje zpracovávat v souvislosti s přímou 
reklamou v podobě zasílání elektronické pošty nebo telefonického kontaktování s Vaším souhlasem podle 
čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas se považuje za udělený dobrovolným zasláním z Vaší strany.  

Jste-li náš stávající dodavatel, zpracováváme Vaše osobní údaje, neboť je to nutné pro plnění smlouvy, 
kterou jsme s Vámi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). 

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu dosáhnout 
účely uvedené v bodě 1 (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) a na základě zákona (čl. 9 odst. 2 písm. g GDPR). 

3. Předávání Vašich osobních údajů  

Pokud je to pro účely uvedené v bodě 1 nutné, budeme Vaše osobní údaje předávat těmto příjemcům: 
 
- správní orgány, soudy a instituce veřejného práva; 
- daňoví poradci, auditoři; 
- smluvní partneři, kteří se podílejí nebo se mají podílet na dodávkách zboží nebo služeb; 
- pojišťovny na základě uzavření pojistné smlouvy o plnění nebo na základě vzniku pojistné události (např. 
pojištění odpovědnosti); 
- spolupracující partneři a právní zástupci, kteří pro nás pracují; 



 

  

- dále v oblasti finančního a obchodního účetnictví: 
- banky 

Někteří z výše uvedených příjemců se mohou nacházet mimo území České republiky nebo mohou Vaše 
osobní údaje zpracovávat mimo území České republiky. Je možné, že úroveň ochrany osobních údajů 
v jiných zemích neodpovídá úrovni ochrany v Českéé republice. Proto přijímáme příslušná opatření, 
abychom zajistili, že všichni příjemci poskytnou odpovídající úroveň ochrany. Za tímto účelem uzavíráme 
např. standardní smluvní doložky. Tyto jsou na požádání k dispozici (viz bod 6).  

4. Doba uchovávání   

Vaše osobní údaje ukládáme zásadně na dobu do ukončení obchodního vztahu, v rámci kterého jsme Vaše 
osobní údaje shromáždili, nebo do uplynutí příslušných zákonných promlčecích lhůt a lhůt pro uchovávání; 
navíc také do ukončení případných právních sporů, kde jsou tyto údaje zapotřebí jako důkaz.  

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji  

Mimo jiné jste oprávněni (i) ověřit si, zda a které osobní údaje o Vás zpracováváme, a jste oprávněni 
obdržet kopie těchto údajů, (ii) požadovat opravu, doplnění nebo vymazání Vašich osobních údajů, pokud 
jsou tyto chybné nebo pokud nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, (iii) požadovat od nás 
omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, (iv) za určitých okolností vznést námitku proti zpracování 
Vašich osobních údajů nebo odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním, přičemž takovým odvoláním 
není dotčena oprávněnost zpracování uskutečněného před odvoláním, (v) znát identitu třetích stran, 
kterým byly Vaše osobní údaje předány, a (vi) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

6. Naše kontakty  

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k tomuto prohlášení nebo chcete podat žádost, neváhejte se na nás 

obrátit: 

PDcz brno s.r.o. 

Milady Horákové 329/24, 602 00 Brno 

T.: +420 545 211 401  

pdcz@pdcz.cz 

www.pdcz.cz 
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