Souhlas se zpracováním osobních údajů obchodních
partnerů
Q-PAP s.r.o., zastoupená jednatelem Zuzanou Markovou
IČ: 273 88 930
DIČ: CZ 273 88 930
Luníkov 27, 273 21 Žižice, Česká republika

Vážení klienti,
dnem 25. 5. 2018 nabývá účinnosti Nařízení GDPR 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 (obecné Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů)
známé pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení GDPR“).
Nařízení GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné fyzickou osobou v průběhu
výlučně osobních či domácích činností. Jde o čl. 2 odst. 2 písm. c) Nařízení GDPR.
SHROMAŽĎOVÁNÍ
Rádi bychom Vám oznámili podle čl. 6 Nařízení GDPR, jaké osobní údaje fyzických osob budeme
shromažďovat a o jaké právní předpisy se podle tohoto Nařízení GDPR podle našeho názoru jedná.
1) SPLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
– článek 6 odst. 1, písm. c) Nařízení GDPR
 Zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví
 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
 Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
 Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád
 Zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
Tento výčet zákonných předpisů nemusí být konečný. Pokud právní předpis ukládá shromažďování údajů,
musí být námi shromažďovány. Zcela určitě se ve shromažďovaných údajích z osobních údajů bude
objevovat jméno, příjmení, sídlo firmy – bydliště včetně PSČ, kontaktní adresa, IČ, DIČ, ve kterých je
zjistitelné rodné číslo. Archivační lhůta je podle ustanovení, která platí pro tyto právní předpisy, obvykle 5
až 10 let.
2) OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM SPRÁVCE
– článek 6 odst. 1, písm. f) Nařízení GDPR
2.1 fyzické osoby, které zastupují Vaši firmu
V rámci naší činnosti mohou být u nás zaznamenány osobní údaje, které patří dalším fyzickým osobám,
Vašim zaměstnancům, případně spolupracovníkům, které jste nám uvedli nebo nám uvedete. Jedná se o
fyzické osoby, které jsou osobami kontaktními a se kterými máme spolupracovat nebo jim přímo poskytovat
naše služby a produkty. Jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, tyto údaje si určujete
sami a je potřeba zvažovat, jaké údaje nám za tyto osoby poskytnete. Údaje o těchto osobách budeme
shromažďovat po dobu spolupráce s Vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat
po dobu dalších 5 let pro účely zpětného kontaktování v případě potřeby.
2.2 sledování Vaší obchodní aktivity – fyzických osob
V rámci naší činnosti budou sledovány údaje, které se váží na odběry produktů a služeb, a to v množství i
čase, abychom mohli lépe vystihnout Vaše/naše potřeby. Údaje budeme shromažďovat po dobu
spolupráce s Vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu 5 let.
2.3 telefon a e-mail
Jako náš oprávněný zájem evidujeme u fyzických osob telefon/y a e-mail/y, abychom mohli kontaktovat
Vás v případě jakékoliv komplikace, která vznikne při užívání služeb nebo prodeji zboží. Důvodem je také

skutečnost, abychom si mohli ověřit totožnost volajícího. Údaje budeme shromažďovat po dobu spolupráce
s Vámi. Pokud bude spolupráce ukončena, budeme je uchovávat po dobu 5 let.
2.4 marketing – zasílání newsletterů
Osobní údaje využíváme za účelem přímého obchodního sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z
oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od
poslední objednávky. Za zákazníka je považován každý, kdo zakoupil náš produkt, službu nebo využil naše
produkty zdarma.
ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA
Zpracovatelská smlouva, kterou jsme podrobili kontrole na Nařízení GDPR:
smlouva o vedení účetnictví vč. mzdového účetnictví.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
V pravidelných intervalech přezkoumáváme rizika informační bezpečnosti, která souvisí se zpracováním
osobních údajů.
MLČENLIVOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ
K Vašim datům se dostanou jen naši zaměstnanci, kteří pracují buď na hlavní pracovní poměr, nebo na
vedlejší pracovní poměr. Jsou podrobeni prohlášení o mlčenlivosti. Jsou pravidelně proškolováni o
povinnostech ochrany osobních údajů.
PRÁVO NA INFORMACE
Upozorňujeme, že podle Nařízení GDPR, zejména celé kapitoly III, máte jako subjekt údajů svoje práva:
právo odvolat udělený souhlas, informace a přístup k osobním údajům, právo subjektu údajů na přístup
k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezené zpracování, oznamovací
povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost
údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, právo vznést stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

