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Informace o ochraně osobních údajů pro navazování obchodních kontaktů 

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé 
jako GDPR, Vás chceme informovat o tom, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje, jakým 
způsobem jsou informace zabezpečeny a jaká práva v souladu s nařízením GDPR získáváte. Společnost 
Penny Market s.r.o.  (dále jen „Penny“ nebo „my“) zpracovává vaše údaje za účelem navázání a 
realizace obchodního vztahu.  

Tyto informace se proto vztahují zejména na osobní údaje poskytnuté  v rámci obchodní nebo jiné 
činnosti poštou, telefonicky nebo e-mailem. Pokud nám poskytujete osobní údaje jiných osob, musíte 
zajistit, aby s tím subjekty údajů souhlasily, aby byly informovány o tom, jakým způsobem mohou být 
osobní údaje námi zpracovávány a jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů mají. 

1. Účely a právní základ zpracování osobních údajů 

1.1 Obchodní vztahy 

Za účelem navázání nebo realizace obchodního vztahu budeme zpracovávat zejména vaše kontaktní 
údaje (jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu), komunikační údaje (např. e-mailovou 
korespondenci) a případně údaje o poloze (IP adresu), dále např. titul, pověření, osvědčení. 

Právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (váš souhlas) 
a písm. b GDPR (opatření před uzavřením smlouvy, plnění smlouvy), pokud údaje obdržíme přímo od 
vás nebo pokud s vámi přímo vstoupíme do smluvního vztahu. Pokud nejste sami stávajícím nebo 
potenciálním obchodním partnerem, zpravidla jsme obdrželi vaše kontaktní údaje od našeho 
obchodního partnera, který vás uvedl jako kontaktní osobu. V tomto případě je zpracování vašich údajů 
založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (na základě našeho oprávněného zájmu kontaktování stávajících 
nebo potenciálních obchodních partnerů). 

Pokud nám poskytujete služby či jiné plnění, při kterých nám vznikají zákonné povinnosti na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), můžeme vaše osobní údaje rovněž zpracovávat za 
účelem splnění, kontroly a prokázání plnění těchto povinností. 

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (tedy zejména fakturách). Podle 
našich platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví či zákona o DPH) máme povinnost tyto 
doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady 
archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu. 

Poskytnutí vašich osobních údajů za účelem kontaktování v rámci obchodního vztahu je zcela 
dobrovolné. Pokud jsou vaše kontaktní údaje nezbytně nutné pro přípravu a plnění smlouvy, bez jejich 
poskytnutí nelze uzavřít smlouvu. 

1.2 Komunikace s veřejností 

Dále také vedeme přehled s kontaktními údaji mediálních a tiskových představitelů, abychom je mohli 
v rámci práce s veřejností kontaktovat ohledně důležitých témat, událostí apod. 

Zpracování vašich osobních údajů proběhne na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), 
který nám můžete udělit při osobním kontaktu (např. předáním vizitky nebo prostřednictvím on-line 
formuláře). Pokud jde o vaše právo na odvolání souhlasu, věnujte prosím pozornost bodu 5.8. 

Kontaktní údaje shromažďujeme také z veřejných zdrojů a uchováváme je v našich databázích. Právním 
základem pro popsané zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (zvážení zájmů, na základě našeho 
oprávněného zájmu, v rámci naší práce s veřejností, mimo jiné kontakt s médii a zástupci tisku). 
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2. Příjemce osobních údajů 

V některých případech mohou být ke zpracování osobních údajů využiti externí poskytovatelé služeb. 
Všichni poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybráni a podléhají dohodám o ochraně osobních údajů. 
Poskytovatelé služeb mají přístup k vašim údajům pouze v rozsahu a po dobu nezbytnou k poskytování 
služeb nebo v rozsahu, v jakém jste se zpracováním a použitím údajů souhlasili. 

Pokud pro zpracování vašich údajů využijeme poskytovatele služeb ve třetích zemích mimo Evropskou 
unii, přijmeme opatření, abychom zajistili, že vaše údaje budou ve třetích zemích zpracovávány stejně 
bezpečně jako v Evropské unii. S poskytovateli služeb ve třetích zemích uzavíráme smlouvu o ochraně 
osobních údajů (standardní smluvní doložky), kterou stanoví Komise Evropské unie pro zpracování 
osobních údajů ve třetích zemích, nebo uplatňujeme jiné přípustné záruky.  

3. Doba uložení, lhůty pro výmaz 

Zpracovávané údaje o vás uchováváme po dobu, po kterou je to nutné k dosažení účelu a dokud 
existuje právní základ. Pokud tato podmínka přestane platit, budou vaše údaje zpravidla do 1 měsíce 
vymazány. Vaše údaje budou rovněž uchovávány/nebudou vymazány po dobu, po kterou budou trvat 
smluvní nebo zákonné lhůty pro jejich uchovávání. 

4. Automatizované rozhodování; profilování 

Vaše osobní údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování ani k profilování. 

5. Vaše práva subjektu údajů 

Pokud Penny zpracovává vaše osobní údaje, máte jako subjekt údajů následující práva: 

5.1. Právo na informace 

Můžete si vyžádat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme (čl. 15 GDPR). 

5.2. Právo na opravu 

Pokud vaše údaje nejsou správné, můžete požádat o jejich opravu. Pokud jsou vaše údaje neúplné, 
můžete požádat o jejich doplnění (čl.16 GDPR). 

5.3. Právo na výmaz 

Máte právo požádat o vymazání svých údajů. Věnujte prosím pozornost tomu, že právo na výmaz závisí 
na existenci legitimního účelu. Kromě toho nesmí existovat žádné předpisy, které by nám ukládaly 
povinnost uchovávat vaše údaje (čl. 17 GDPR). 

5.4. Právo na omezení zpracování 

Máte právo požádat o omezení zpracování svých údajů. Věnujte prosím pozornost tomu, že právo na 
omezení zpracování závisí na existenci oprávněného účelu (čl. 18 GDPR). 

5.5. Právo na námitku 

Pokud jsou údaje shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů z důvodu 
oprávněných zájmů), máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů z důvodů týkajících se 
vaší konkrétní situace. V případě námitky nebudeme vaše údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo 
pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků (čl. 21 GDPR). 

5.6. Právo na stížnost 

Pokud nesouhlasíte se zpracováním svých údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového 
úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR) - ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  
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5.7. Přenositelnost údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v elektronické podobě (čl. 20 GDPR). 

5.8. Odvolání vašeho souhlasu 

Máte právo kdykoli odvolat souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) se zpracováním vašich údajů, který jste 
nám poskytli. Nejjednodušší způsob, jak odvolat udělený souhlas, je zaslat e-mail na níže uvedené 
kontaktní údaje. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů prováděného do 
odvolání. 

6. Kontaktní údaje  

Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit 
prostřednictvím kontaktní adresy ochranadat@penny.cz nebo na adrese Penny Market s.r.o.,                                                            
Počernická 257,  250 73  Radonice. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat mailem 
na adrese dpo@penny.cz.  
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