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Zásady ochrany osobních údajů 
 

Správce PHATEC s.r.o. 

Sídlo Svitavská 1256, 57001 Litomyšl 

Email havelkova@phatec.com 

 

Informace ke zpracování osobních dat 
PHATEC s.r.o. se sídlem Svitavská 1256, 57001 Litomyšl, IČ 28772041 dbá na ochranu osobních údajů, které 
nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme 
zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte 
nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na 
základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost 
údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli 
dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu 
sídla společnosti.  
 

Zabezpečení Vašich osobních dat 
PHATEC s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a 
organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. 
K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a 
nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, 
nebo ochrana našich právních zájmů.  
 

Rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl, a sice v souvislosti s uzavřením 
smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které PHATEC s.r.o. shromáždil jinak a zpracovává je 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů a z veřejných evidencí. 

Subjekty, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mohou být zejména: 

 stávající a potenciální zákazníci 

 dodavatelé 

 zaměstnanci správce 
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 popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí oprávněný zájem 

 

Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které 
nám ukládají právní předpisy. 
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje 
vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost 
držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu 
provádíme výmaz příslušných osobních údajů. 
Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž 
byl souhlas udělen. 
 

Kategorie dotčených osobních údajů 
Údaje o subjektech sloužící k jejich jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a člení se do následujících 
kategorií: 

 identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, funkce, číslo průkazu 
totožnosti, pohlaví, státní příslušnost, zda je osoba politicky exponovaná, daňový domicil a daňové 
číslo), 

 kontaktní údaje (adresa pobytu, telefonní číslo, e-mail), 

 další údaje (číslo bankovního účtu) 

 údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování 
fotografií, videa, použití osobních údajů za účelem výběrových řízení) 
 

Účely pro zpracování vašich osobních údajů 
Shromažďování a zpracovávání osobních údajů je činěno pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu 
nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, kterým může být: 

 plnění smlouvy 

 jednání o smluvním vztahu 

 nabízení obchodu a služeb 

 výběrová řízení na volná pracovní místa 

 kontaktování oprávněné osoby obchodního partnera 

 vedení a dokladování daňové agendy a účetnictví 

 vedení mzdové agendy a vedení evidence zaměstnance 

 ochrana majetku 
 

Zpracovatelé osobních údajů 
Vaše osobní údaje zpracovává přímo správce nebo zpracovatelé, kteří rovněž poskytují dostatečné 
a věrohodné záruky o technickém a organizačním 
zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních  
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údajů provádí pouze zpracovatelé nebo další zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování 
osobních údajů. 

Seznam nejvýznamnějších zpracovatelů, kteří při dodržení všech zásad bezpečnosti mají přístup k některým 
osobním údajů klientů v nezbytném rozsahu pro stanovený účel: 

 správce sítě  

 externí účetní 
 

Příjemci osobních údajů 
Správce musí v určitých případech poskytnout osobní údaje těmto příjemcům: 

 poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací 

 orgánům veřejné moci 
 

Webové stránky  
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, nezpracováváme žádné protokolové soubory. 

Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-
mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Správce má oprávněný zájem na 
zpracování uvedených kontaktní údajů za účelem poskytnutí nabídky a možného budoucího uzavření 
rámcové smlouvy. Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné. 
Poskytnuté kontakty jsou uchovány po dobu 1 roku.  
 

Poučení o právech subjektů údajů 

Právo na informace 
Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás 
zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných 
situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas 
informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve 
potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte 
dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší 
identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme. 

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, 
nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné 
(typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).  

Právo na přenositelnost údajů 
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném  
a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. 



 

PHATEC s.r.o. | Svitavská 1256, 570 01  Litomyšl, Czech Republic | +420 461 105 461 | www.phatec.com 

 

Aktualizace údajů, právo na opravu 
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás 
informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k 
případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat 
svoji činnost správce.  

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již 
nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.   

Námitky 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, 
máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání 
námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka 
oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním 
údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

Právo na omezení zpracování  
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované 
nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již 
nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. 

Právo na výmaz 
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v 
rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na 
základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje 
v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data 
uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní 
funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a 
nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a 
nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.  
 

Kam se můžete obrátit 
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email havelkova@phatec.com nebo 
na sídlo naší společnosti:  

PHATEC s.r.o. 
Svitavská 1256 
57001 Litomyšl 
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Předávání osobních údajů do třetích zemí 
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních 
organizacích nedochází. 

 

Vydáno dne 15. května 2018 
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The principles of personal data protection 

The Controller PHATEC s.r.o. 

Having its registered office at Svitavská 1256, 57001 Litomyšl 

Email havelkova@phatec.com 

 

Information about personal data processing  
PHATEC s.r.o. having its registered office at Svitavská 1256, 57001 Litomyšl, Company Number: 28772041, 
attends to protecting the personal data that you provide us with. It is important that you know that we 
process the personal data that you provide us with responsibly, in a transparent manner and in accordance 
with REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. You have the 
right to request information about the personal data we have about you on record, the right of rectification 
and the right of erasure, if such data have been provided with your consent. If automated processing 
occurs, you have the right to the portability of data and the right not to be subject to decisions based solely 
on automated processing. If you have any questions or requests to concern the processing of your personal 
data, you can contact us in writing at the address of the company’s registered office.  

Safeguarding your personal data  
PHATEC s.r.o. attends to safeguarding the personal data that you provide us. We have taken adequate 
technical and organisational measures to be able to sufficiently protect your data with regard to the 
relevant of their processing. No unauthorised person has access to the personal data which we have 
received from you and we do not transfer your data to other subjects for onward processing without your 
consent, unless required by law or in order to protect our legitimate interests.  

The scope of personal data processing  
Personal data are processed to the extent to which the data subject has provided them, i.e. in connection 
with entering into a contractual or other legal relationship with the Controller, or which PHATEC s.r.o. has 
collected in some other way and processes in accordance with the valid and effective legal regulations or to 
discharge the statutory obligations of the Controller.  
Personal data are obtained directly from data subjects and from public records.  
The subjects whose personal data are processed are primarily:  

 existing and potential customers 

 suppliers 

 the employees of the Controller 

 or other subjects when there is a legitimate interest involved in processing their personal  
data 
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The period of time for which your personal data are stored  
We only store your personal data for the absolutely required period of time and archive them according to 
the statutory time limits imposed on us by legal regulations.  
We process personal data for the period of duration of a contractual relationship or on other legal ground 
that allows us to process your personal data. This means that we have internal rules in place that verify the 
lawfulness of holding personal data and that we do not hold data for longer than we are authorised to. 
Once the lawful ground for holding personal data ceases to exist, we erase the relevant personal data.  
We only store the personal data which we process with your consent for the duration of the purpose for 
which consent has been given.  

The categories of personal data concerned  
Data about subjects which are used for their unambiguous and distinctive identification are classified under 
the following categories:  

 identification data (first name, surname, Personal Number, date and place of birth, function, 
number of proof of identity, sex, nationality, whether the subject is a politically exposed person, tax 
domicile and tax number) 

 contact details (address of place of residence, telephone number, e-mail address) 

 other data (bank account number) 

 data provided and processed within the bounds of consent given by the data subject (processing 
photographs, videos, the use of personal data for the purposes of selection procedure) 

 

The purposes of processing your personal data  
Personal data is only collected and processed for the set purpose, to the extent and for the period of time 
required to fulfil the set purpose, which might be:  

 the performance of a contract 

 negotiations to concern a contractual relationship 

 offering trade and services 

 selection procedure for vacant employment positions 

 contacting the authorised person of a business partner 

 managing and documenting tax agenda and accounting 

 managing payroll and keeping records of employees 

 protecting property 

Personal data processors  
Your personal data is processed by the Controller itself or by processors, who also provide sufficient and 
credible guarantees of the technical and organisational safeguarding of personal data protection. 
Processors or other processors only process personal data based on a contract for personal data 
processing.  
List of the most significant processors that have access to certain personal data of clients to the extent 
required for the set purpose, whilst adhering to all security principles:  

 network administrators 

 external accountants  
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Personal data recipients  
The Controller must in certain cases provide personal data to the following recipients:  

 the providers of postal and communication services and of electronic communication services  

 bodies of public authority 

Website  
When you access and browse our website, we do not process any protocol files.  

Some parts of the site might ask you for information in order that we can contact you (e-mail and/or 
telephone contact, name, or name of company). The Controller has legitimate interest in processing the 
specified personal data for the purpose of providing an offer and for the possible conclusion of a master 
contract in the future. You will be informed of which information is required and which is optional. 
Provided contacts are stored for a period of 1 year.  

Information about the rights of data subjects  

The right to information  
You have the right to ask the Controller for information about what sort of personal data we process about 
you, the extent of such data and the purpose for which we process them. We will provide you with this 
information without charge within a maximum time limit of 30 days, or within a maximum time limit of 90 
days in extraordinary situations. We will inform you in time of an extension of the time limit in such 
extraordinary cases. If you require us to communicate the information we have on record about you, we 
first need to make sure that you are actually the person to whom this information pertains. You should 
therefore provide sufficient identification of your person in your request. If required, we have the right to 
ask you for additional information to identify you before we provide you with the personal data which we 
process about you.  

We also have the right to legitimately reject a request for information which is groundless, which is made 
unreasonably often or which would involve a disproportionate effort to obtain or would be hard to get 
(typically from back-up systems, archive materials, etc.).  

The right to data portability  
You have the right to receive the personal data which we keep on record about you in a structured, 
commonly used and machine-readable format.  

Such data may be transferred to another controller at your request. 

Updating data, the right of rectification  
Given that personal data might change over time (for example, a change of surname), we would be  
happy if you were to inform us that such a change has taken place for you in order that we have  
up-to-date personal data and that no errors are made. Providing information about a change  
to data is absolutely required so that we are able to execute our activity as a controller in  
the proper manner.  
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Related to this is your right to the rectification of the personal data which we have on record about you. If 
you discover that our data is out of date, you have the right to request that they be rectified.  

Objections  
If you believe that we are not processing your personal data in accordance with the valid legislation of the 
Czech Republic and of the Union, you have the right to lodge an objection and we will subsequently check 
whether your request is legitimate or not. Whenever you lodge an objection, the processing of your 
personal data will be limited until such time as we have verified whether the objection is legitimate. We will 
also inform you of your right to contact the competent supervisory body with an objection to the processed 
personal data which we process about you. This body is Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for 
Personal Data Protection), which you can contact at the following address:  
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.  

The right to restriction of processing  
You have the right to restriction of processing of your personal data in the case that you believe that the 
data on record are not accurate or that processing is unlawful, or if you believe that we no longer need 
such data for the purposes of their processing.  

The right to erasure  
If you have at some time given us consent to process your personal data (for example, e-mail address for 
sending out a newsletter), you have the right to withdraw such consent at any time and we are obliged to 
erase the data which we process solely based on your consent. The right to erasure does not apply to data 
processed within the bounds of the obligation to perform a contract, for statutory reasons or in our 
legitimate interest. If any of your data is also stored in back-up systems which automatically safeguard the 
resilience of all our systems and perform the function of protection against losing data in cases of 
accidents, it is not within our capabilities to erase such data from back-up systems too, and in many cases 
not even technically feasible. However, such data are not actively processed any further and shall not be 
used for other purposes of processing.  

Who you can contact  
You can also contact us with any questions regarding personal data protection which you might have by 
sending an e-mail to havelkova@phatec.com or at our company registered office:  
PHATEC s.r.o. Svitavská 1256, 57001 Litomyšl.  

Transferring personal data to third countries  
We do not transfer personal data to processors or to other recipients in third countries or in international 

organisations.  

 

Issued on 15 May 2018 

 


