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Ochrana osobních údajů 

Zásady zpracování osobních údajů 
Aktuální znění tohoto dokumentu najdete vždy na stálém neměnném odkazu http://www.kjcolor.cz/gdpr.pdf. 

 

 
 

Základní ustanovení 
 
1. Správcem osobních údajů je společnost K & J Color s.r.o. se sídlem Klášterecká Jeseň 43, 

431 51 Klášterec nad Ohří, zapsáno v obch. rejstříku a je vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

spisová značka C35560, IČO: 01724428, DIČ: CZ01724428 (dále jen Správce). Správce osobních údajů je 
možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo e-mailem na chomutov@kjcolor.cz. 
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, která správci poskytla svoje osobní údaje 
na základě kupní smlouvy. 
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
4. Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů (GDPR). 

 
 

Rozsah zpracování osobních údajů 
 
V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží dochází ze strany Správce ke zpracování následujících 
kategorií osobních údajů: 
 
• akademický titul 
• jméno a příjmení 
• název obchodní firmy 
• IČ, DIČ 
• e-mail 
• telefon 
• fax 
• adresa trvalého pobytu 
• adresa sídla nebo místa podnikání 
• fakturační adresa 
 
 

Účel zpracování osobních údajů,  
právní důvody a doby zpracování osobních údajů 
 
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpraocvání. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje 
přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Správce nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné 
pouze na základě souhlasu. 
 
Zpracovávání z důvodu plnění smlouv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu. 
 
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a ochranu 
oprávněných zájmů Správce je nutné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům není možné služby 
či prodej zboží poskytnout. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely není třeba souhlas. Zpracování 
osobních dat z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. 

http://www.kjcolor.cz/gdpr.pdf
mailto:chomutov@kjcolor.cz
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Jedná se o tyto dílčí účely: 
• prodej zboží či služeb (plnění smlouvy) 
• poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb (plnění 
smlouvy) 
• vyúčtování za služby (plnění smlouvy) 
• plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností) 
 
V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje 
po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku možné 
reklamace, promlčecí Ihůty u náhrady škody či újmy.  
 
Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných 
subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů 
osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. 
S každým takovým subjektem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel 
stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Jde zejména o správu IT systémů, 
internetovou reklamu, logistické služby, zpracování účetnictví, daňové poradenství, v případě Vašeho 
souhlasu i Váš e-mail informace o nákupu spol. Heuréka.  
Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.  
 

Vaše práva  
 
Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:  
• právo svůj souhlas kdykoli odvolat - písemně či dopisem na kontakty správce uvedené výše  
• právo osobní údaje opravit či doplnit - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 
či doplnil nepřesné osobní údaje, dle čl. 16 GDPR  
• právo požadovat omezení zpracování - dle čl. 18 GDPR, zejména pokud subjekt údajů popírá přesnost 
zpracovávaných osobních údajů  
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech - dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů 
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě 
oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu 
• právo na přenositelnost osobních údajů - subjekt má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které 
poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci  
• právo na přístup k osobním údajům - subjekt má právo získat informaci, zda osobní údaje jsou či nejsou 
zpracovávány a pokud tornu tak je, právo získat k těmto osobním informací přístup dle čl. 15 GDPR  
• právo podat stížnost dozorovému orgánu  
• právo na výmaz osobních údajů v určitých případech  
• další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů 
a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).  
 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů 
   
Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů jsou zcela dobrovolné. Subjekt údajů 
nemá žádnou povinnost je poskytnout a za neposkytnutí mu nehrozí žádná sankce. Pokud však subjekt údajů 
své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani 
ji řádně plnit. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat 
na adrese sídla správce.  
 

Zabezpečení osobních údajů  
  
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních 
údajů  
2. Správce přijal veškerá vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 
v listinné podobě  
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 

Závěrečná ustanovení  
 
1. V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje bez vašeho souhlasu na základě plnění (kupní) smlouvy, 
našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.  
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01.11.2022 


