
 

 

 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
 
Naše společnost, Hettich ČR k.s., se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČO: 494 37 283, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. A 
5345, nabízí Vám, našim obchodním partnerům, možnost vyžádat si prostřednictvím vyplněného a 
odeslaného formuláře dostupného na www.hettich.cz/katalogy2020 (dále jen „Formulář“) zaslání katalogu 
našich produktů k Vámi vybranému prodejci našich produktů.  
 
Jakožto správce osobních údajů Vám tímto poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů 
v souvislosti s Vámi vyplněným a odeslaným Formulářem, a to v souladu s ustanovením čl. 12 a násl. nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „Nařízení“).   
 
 
1. JAKÝ JE ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 
 

Sdělujeme, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které sdělíte v okamžiku odeslání vyplněného 
Formuláře, pouze za účelem našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zpracování Vašich osobních 
údajů za účelem splnění Vašeho požadavku uvedeného ve Formuláři, a tedy zaslání našeho katalogu 
k vybranému prodejci k Vašemu vyzvednutí (právní základ zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) 
Nařízení). 

 
Nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným účelem neslučitelný.  

 
2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT? 
 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému 
účelu, pro který jsou zpracovávány, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů je následující:   

 
- identifikační údaje – název firmy 
- IČ 
- Obor firmy 
- Jméno 
- Příjmení 
- Ulice 
- Město 
- PSČ 
- Email 
- Telefon  

 
3. JAKÝ JE DŮVOD POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  
 

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je možnost 
zaslat náš katalog Vámi vybranému prodejci, což by nebylo bez sdělení Vašich osobních údajů možné. 
Neposkytnutí Vašich osobních údajů má za následek neodeslání katalogu vybranému prodejci.  

 

4. JAKÝ JE ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  
 



 

 

 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních 
systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, a to vždy při vysokém technickém, organizačním 
a personálním zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími platnými právními předpisy.  

 

5. JAKÁ BUDE DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zásadně jen po dobu vyřizování Vaší poptávky uvedené ve 
Formuláři, a tedy zaslání našeho katalogu k vybranému prodejci k Vašemu vyzvednutí.  

6. KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍCH ÚDAJŮM?  
 

Naše společnost Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k 
takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného 
zájmu nebo byste k němu udělili souhlas. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny jen našim příslušným 
zaměstnancům, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a kteří jsou povinni 
dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření, která zajišťují zabezpečení Vašich osobních údajů.   
 
Do některých našich činností mohou být zapojeny třetí subjekty – naši dodavatelé, přičemž v závislosti 
na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů (např. poskytovatel IT 
služeb). Všichni dodavatelé jsou zavázáni povinností mlčenlivosti ohledně osobních údajů a povinností 
dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření.  

 
Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nebudou využívány k automatizovanému rozhodování, ani 
předávány do třetích zemí. 

 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?  
 

Vyplněním a odesláním Formuláře potvrzujete, že jste byl námi poučen o možnosti uplatnit svá 
následující práva subjektu údajů za podmínek stanovených Nařízením a popř. dalšími platnými 
právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo: 
 

(i) na přístup k osobním údajům; 
(ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů; 
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně; 
(iv) na omezení zpracování osobních údajů; 
(v) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují 

závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy 
a svobodami, nebo důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků; 

(vi) podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů, tj. Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  
 

Další podrobnosti týkající se Vašich práv naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů https://www.uoou.cz.  
 
S uplatněním všech výše uvedených práv se můžete obrátit na naši společnost prostřednictvím emailu 
hcr-gdpr@hettich.com, telefonu 566 692 111, anebo písemným podáním zaslaným na adresu sídla naší 
společnosti, tj. Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, popř. osobně na této 
adrese.  

https://www.uoou.cz/
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