
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dobrý den, jsme potěšeni vaší návštěvou na našich webových stránkách a také vaším zájmem 
o naše služby.

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě 
našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních 
údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na 
zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, 
zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s 
GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

 
Bezpečnost

SWAROG s.r.o. přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila u nás 
vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. 

Právo na informace

Na požádání vám SWAROG s.r.o. podle možnosti ve lhůtě do 14 dní a písemně oznámí, zda a
jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost 
údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na 
swarog@swarog.cz , kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v 
případě podnětů nebo stížností.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti 
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy
že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to 
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních 
údajů,

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o 
ochraně osobních údajů a GDPR

 

Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zaznamenáváme jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například na 
základě poptávky, objednávky, smlouvy nebo jiného zákonného účelu. Dále při jednáních 
našich pracovníků o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.

 
Použití a postoupení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech 
činností vyžadovaných k jejich plnění. Dále pro naší vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv 



a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování obchodní činnosti, ke zvyšování kvality 
námi poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných 
právních předpisů. Naši spolupracovníci a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností a 
mlčenlivostí.

Cookies

SWAROG s.r.o. používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby 
mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se 
uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského 
komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého 
počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme/zpracovávám osobní údaje, které nám/mi svěříte sami, a to z následujících 
důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně 
potřebujeme k plnění smlouvy (vyřízení objednávek, smlouvy o dílo, dodací listy, 
dodání zboží, atd).

 vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom 
vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 fotografická dokumentace - fotodokumentace staveb, reference staveb

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon 
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli 
jinak.

 
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Při poskytování služeb předáváme osobní údaje extérním příjemcům v těchto kategoriích: 
obchodní partneři a další společnosti, které pro nás zajišťují poskytování odborných služeb, 
nebo realizují obchodní či jinou smluvní činnost.

Poskytujeme osobní údaje s Vaším souhlasem našim smluvním partnerům, subjektům veřejné
moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z 
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás  prostřednictvím e-mailu: swarog@swarog.cz. 
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami 



zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám 
doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco 
změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a 
změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše 
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny 
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah 
osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat 
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve 
strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz 

Vaším dalším právem je právo na výmaz. Pokud si to budete přát, máte na to plné právo. V 
takovém případě vymažeme  veškeré vaše osobní údaje z našeho systému  i ze systému všech 
dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 7 dní. V některých 
případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové 
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní
údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-
mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se 
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud 
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a 
případné pochybení napravit.

 

Firma SWAROG s.r.o. identifikační číslo: 24714682 bude ke dni 25. května 2018, tedy ke
dni  nabytí  účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  volném pohybu těchto údajů a
také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) GDPR, bude disponovat potřebným
zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele

osobních údajů.  

SEŠIT GDPR KE STAŽENÍ ZDE

https://www.zofi-fasady.cz/upload/data/files/gdpr-sesit.pdf
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