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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE 

SPOLEČNOSTI UNIVERSAL OCEL spol.s r.o. 

V souladu s nařízením 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 (obecně o ochraně osobních údajů 

 

Správce osobních údajů 

Společnost  : UNIVERSAL OCEL spol. s r. o. 

Sídlo   : Holečkova 25a, 150 00 Praha 5, Česká republika 

IČ   : 63994526 

Kontakt  : tel: 251001811, e-mail: info@universal-ocel.cz 

Dat. schránka : fiig2h 

Pověřenec na ochranu osobních údajů 

Správce osobních údajů nemá pověřence na ochranu osobních údajů 

Účel zpracování osobních údajů 

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů (dodavatelů a 

odběratelů) právnických a fyzických osob, které vstupují do kontaktu se 

Společností a jejími zaměstnanci. 

Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem plnění smluvního vztahu mezi 

Společností a odběratelem / dodavatelem, podpory prodeje a provádění 

marketingových aktivit Společnosti. 

V rámci podpory prodeje se provádí: 

- evidence odběratele a kontaktních údajů v informačním systému 

Společnosti 

- hodnocení bonity odběratele 

- hodnocení rizikovosti odběratele 

- zajištění pohledávek a jejich vymáhání 
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V rámci nákupu zboží a služeb se provádí: 

- evidence dodavatele a kontaktních údajů v informačním systému 

Společnosti 

- evidence objednávek, smluv 

- evidence dodacích listů a faktur dodavatele 

- evidence závazků Společnosti vůči dodavateli 

- hodnocení dodavatele 

V rámci marketingových aktivit se provádí: 

- zasílání e-mailových nabídek 

- telefonické nabídky 

- marketingové kampaně 

Zdroje osobních údajů 

Společnost zpracovává osobní údaje, které získá: 

- přímo od odběratele / dodavatele (osobní informace, e-mail, telefon, 

kontaktní formulář, webové stránky, vizitky) 

- z veřejně přístupných zdrojů  ( obchodní / živnostenský rejstřík, webové 

stránky, telefonní seznam, sociální sítě apod.) 

Poskytování osobních údajů třetím stranám 

S výjimkou níže uvedených účelů  nepředává Společnost osobní údaje třetím 

stranám, ani neprovádí jejich přenos v rámci EU ani mimo EU. 

Osobní údaje předává Společnost pouze v těchto případech: 

- smluvní zpracovatelé osobních údajů (externí dodavatelé služeb – IT, 

mzdy, daně, právní poradenství, pojištění aj.) 

- orgány veřejné správy (Policie ČR, pojišťovny, exekutorské úřady, 

finanční správa aj.) 

Zpracování osobních údajů 

Ke zpracování osobních údajů dochází v sídle Společnosti a jejích pobočkách. 

Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci Společnosti. Údaje jsou zpracovávány 
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prostřednictvím výpočetní techniky nebo i manuálně v listinné podobě. Při 

zpracování jsou dodržovány zásady pro zpracování a ochranu osobní dat. 

Práva odběratele / dodavatele 

Dle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27.4.2016 má odběratel /dodavatel práva: 

- právo odvolat kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 

- právo na přístup k osobním údajům, které Společnost o subjektu 

zpracovává 

- právo na opravu osobních údajů, které společnost o subjektu zpracovává 

- právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) 

- právo na omezení zpracování osobních údajů 

- právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování 

- právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřad pro ochranu osobních 

údajů, www.uoou.cz 

Doba uchování osobních údajů 

Společnost uchovává osobní údaje po dobu aktivní spolupráce a po dobu 

nezbytně nutnou, pokud trvá účel, kvůli kterému byly osobní údaje 

shromážděny. Údaje budou rovněž zachovány podobu nezbytně nutnou 

k zajištění práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů, obhajoby práv 

Společnosti,  a dále po dobu vyplývající ze zákonných předpisů (daňových, 

účetních, archivačních). 

Uplatnění práv 

Svá práva může dodavatel/odběratel kdykoli uplatnit osobně přímo v sídle 

společnosti, pomocí elektronické komunikace nebo prostřednictvím datové 

schránky. 

 

Tyto zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů ve společnosti 

UNIVERSAL OCEL spol. s r.o. jsou účinné od 13. srpna 2018. 

 


