
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

R E O S  s. r. o.

se sídlem Sacharovova 4274/39A, Hodonín, PSČ 695 01

IČ 25550411
 

dbá́  o  ochranu  osobních  údajů̊  a  prohlašuje,  že  bude  tyto  údaje  chránit  v  souladu  s
transparentností,  etickými  informačními  postupy  a  platnými  zákony  na  ochranu  osobních
údajů̊ podle  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V této souvislosti níže uvádíme
zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, k jakým účelům a po jakou dobu naše
společnost tyto údaje zpracovává,  komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká
práva v souvislosti se zpracováním údajů subjektům náleží.

Cíl nakládání s osobními údaji

Cílem je zajistit maximální ochranu osobních údajů subjektů údajů při jejich zpracovávání, ať
již jsou zpracovávány na základě smlouvy, souhlasu, na základě zákona, či jiného právního
důvodu. 

1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje
jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj.
osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako
je např. jméno, identifikační číslo, údaje o umístění,  on-line identifikátor,  nebo odkazu na
jeden  či  více  faktorů  specifických  pro  fyzickou,  fyziologickou,  genetickou,  duševní,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje  shromažďujeme různými způsoby. Ke shromažďování  údajů dochází  při  při
výkonu činnosti naší společnosti, např. při nákupu zboží, objednávání či poskytování služeb,
při uzavírání smluv nebo komunikaci se smluvními partnery či třetími osobami. 

2.Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 Adresní a identifikační údaje

 Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost

 Údaje umožňující kontakt s fyzickou i právnickou osobou (kontaktní údaje-např. 
kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 Ekonomické údaje (např. bankovní spojení-číslo účtu)

Jedná se například o: 



 Adresa místa trvalého pobytu; Adresy předchozích míst trvalého pobytu; Datová schránka; 
Datum narození; Doklady o důchodu; Doklady o vzdělání; Doručovací adresa; Email; 
Invalidita, zdravotní znevýhodnění; Jméno, popřípadě jména; Jméno, popřípadě jména, 
příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; Jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné 
příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; Místo a okres narození; Místo pobytu; Mzdový 
výměr; Podpis; Předchozí zaměstnavatel; Rodinný stav; Rodné číslo; Telefon; Titul; Trvalé 
bydliště; Zdravotní pojišťovna; Zdravotní prohlídky, Kontaktní adresa, Číslo telefonu, a jiné 
obdobné informace)

3.Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

 zpracování  je  nezbytné pro splnění  smlouvy,  jejíž  smluvní  stranou je  subjekt  údajů,
nebo  pro  provedení  opatření  přijatých  před  uzavřením  smlouvy  na  žádost  tohoto
subjektu údajů,

 subjekt údajů udělil  souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů,

 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,

 zpracování  je  nezbytné  pro splnění  úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, pokud k takovému plnění úkolů správcem bude docházet,

 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají  přednost zájmy nebo základní práva a
svobody  subjektu  údajů  vyžadující  ochranu  osobních  údajů,  zejména  pokud  je
subjektem údajů dítě.

4.Účely zpracování:

 plnění povinností uložených společnosti jako správci osobních údajů zákonem, včetně
poskytování informací 

 plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci,

 správa  smluvních  závazků  a  probíhajících  smluvních  vztahů,  včetně  jednání  se
smluvními stranami,

 zajišťování  bezpečnosti  webových  stránek,  sítí,  systémů  a  budov  a  rovněž  ochrana
společnosti v soudních sporech a při uplatňování a vymáhání pohledávek mimosoudní
cestou,

správa  každodenních  potřeb,  například  zpracování  úhrad  a  správa  finančních  účtů,
správa smluv, správa webových stránek.

5. Příjemci osobních údajů:

 dle požadavků zákona: osobní údaje týkající se subjektů údajů můžeme zpřístupňovat
veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona, v rozsahu vyžadováným
zákonem.  V  případech,  kdy  je  to  přípustné  podle  zákona,  můžeme  tyto  údaje



poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo
ochraně právních nároků

 třetí  strany:  veškeré zpracovávání  těchto osobních údajů bude probíhat  podle našich
pokynů a bude v souladu s původními účely.

6.Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly
shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem
ze strany subjektů osobních údajů.

7.Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: 

 uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena
tak,  aby  zajišťovala  ochranu  osobních  údajů  před  náhodným  nebo  protiprávním
zničením,  ztrátou,  úpravami,  nepovoleným  zveřejněním  nebo  přístupem  a  dalšími
formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné
příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Způsob  ochrany  osobních  údajů  zpracovávaných  pro  jiné  správce  osobních  údajů  (kdy
působíme jako zpracovatel osobních údajů): 

 v některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje jako zpracovatelé osobních
údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce
a  nepoužíváme  je  ani  nepředáváme  dále  k  vlastním  účelům.  Udržujeme  kontrolu
bezpečnosti  informací,  jejichž účelem je ochrana osobních údajů. Osobní informace
sdělujeme  nebo  přenášíme  pouze  podle  pokynů  správce  nebo  za  účelem  výkonu
svěřených činností.

8.Práva subjektů osobních údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného právního předpisu se
na nás obracet za účelem uplatnění práva: 

 na přístup k osobním údajům, 

 jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů, 

 výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou
legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,

 na omezení zpracování, 

 vznést námitku proti zpracování, 

 na přenositelnost údajů, 

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na
nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání
souhlasu se zpracováním osobních údajů.



Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů níže uvedených.

Naplnění  Vašich  práv  je  umožněno bezplatně  a  ve  lhůtě  do  30ti  dnů od podání  žádosti.
Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu
osobních údajů.

9.Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým  poskytnutím  Vašich  osobních  údajů  berete  na  vědomí  a  souhlasíte  se
shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v
tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte  vždy  možnost  zdarma  vyjádřit  námitku  proti  použití  Vašich  osobních  údajů,  nebo
odvolat jakýkoli  dřívější  souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kliknutím na odpovídající
odkazy na našich webových stránkách (jsou-li zřízeny), provedením pokynů uvedených v e-
mailu,  nebo  kontaktováním  naší  společnosti  prostřednictvím  e-mailu:   nebo  písemným
podáním na adrese 

10.Kontaktní možnosti:

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů,
připomínek nebo stížností, můžete nás kontaktovat na: 

Jméno: Radka Skripalová 

e-mail:recepce@reos.cz  mobil: 732506117

Budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.
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