
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Kvůli nabývání účinnosti 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 ode dne 25. května 2018 u naší společnosti se změní pravidla na 
zpracování osobních údajů dle níže uvedeného. 

 

Správce osobních údajů:  

VECTOR ITERNATIONAL spol.s r.o., IČ49680811, se sídlem Čsl. armády 702, 253 01 Hostivice, 
Česká republika, e-mail: vector@minibar.cz, telefon: +420 220 561 665-9, fax: +420 
235 361 243 - dále jen „Správce“. 

 

Účel zpracování: 

Správce zpracovává vaše osobní údaje ve vlastním zájmu za účelem informovanosti našich 
zákazníků a kvůli zákonné povinnosti vůči orgánům státní správy. A to zejména: 

- jednání o smluvním vztahu a poskytování služeb 

- plnění smlouvy 

- výběrová řízení na volná pracovní místa 

- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů (např. zasílání pozvánky, akční letáky) 

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných osob (např. vymáhání pohledávek správce) 

- archivnictví vedené na základě zákona (účetnictví, atd.) 

- plnění zákonných povinností ze strany správce 

 

Popis kategorií subjektů údajů: 

Správce zpracovává vaše osobní údaje v následujících kategoriích: 

- obchodní partnery 

- zákazníky e-shopu 

- dodavatelé zboží a služeb 

- zaměstnanci 

- uchazeče na volná pracovní místa 



Popis kategorií osobních údajů: 

Správce zpracovává následující osobní údaje: jména a příjmení, titul, bydliště, číslo telefonu, 
číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa, a případně IČO, DIČ, rodné číslo (které může být 
v případě osoby samostatně výdělečně činné shodné s jejím DIČ), datum narození, bankovní 
spojení a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Správce též zpracovává údaje poskytnuté 
nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu 
údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.). Správce může vézt 
fotografickou dokumentaci či video záznam o svých aktivitách.  

 

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny: 

- zaměstnanci (v různé míře dle popisu práce) 

- pověřenci / zpracovatelům (bude-li jmenován na základě příslušné smlouvy) 

- dodavatelé informační technologií (počítačová síť, e-shop, web hosting, atd.) 

- dodavatelé účetního programu  

- dodavatelé specifických zboží a služeb poskytnutých pro odběratele správce 

- dopravci 

- externí účetní (i mzdové dokumentace) 

- externí marketingové společnosti  

- poskytovatelé reklamy přes vyhledavače 

- finanční ústavy a veřejné ústavy 

- státní orgány v rámci plnění zákonných povinností 

- dalším subjektům, a to se souhlasem subjektu údajů 

 
Shromážděné osobní údaje nepředáme třetím stranám sídlících mimo Evropský hospodářský 
prostor, pokud nezajistí odpovídající úroveň ochrany dat dle rozhodnutí Evropské komise. 

 

Doba trvání zpracovávání: 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu 
správce či v příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a 
povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 
Osobní údaje, které se vztahují k finančním transakcím, budou uchovávány po dobu 10 let 
ode dne uskutečnění transakce. Po skončení shora uvedené doby budou osobní údaje 
vymazány nebo skartovány. 

 



Technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů: 

Správce osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyplívající z platné legislativy, 
zejména ze zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 

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

- plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních 
údajů 

- chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které 
odpovídají stupni technického rozvoje. Citlivá tištěná data skladuje v uzavřeném prostoru 
a či sejfu, kterému mají přístup pouze zaměstnanci s příslušným oprávněním. Firemní 
počítače a mobilní zařízení obsahující osobní data jsou chráněné heslem.  

- přijme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která 
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Pravidelně archivuje 
osobní údaje a při skartování citlivých dat používá skartovací stroj třídy GDPR-4 a na 
ostatní dokumenty skartovací stroj třídy GDPR-2. 

- umožní Vám plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a bude 
Vás podporovat v jejich uplatňování 

 

Práva nositele 

Nositelé osobních údajů májí řadu práv v souvislosti s ochranou dat. Pokud budete chtít 
některého z těchto práv využít, kontaktujte prosím Správce prostřednictvím e-mailu: 
vector@minibar.cz. Vaše požadavky vyřídíme v nejkratším možném termínu, ale nejpozději 
do 30 dnů od její obdržení. 

- právo na informace o zásadách zpracování osobních údajů 

- právo na doplnění a změnu nebo omezení zpracování osobních údajů 

- právo na přenositelnost 

- právo na výmaz osobních údajů (pouze v tom případě, pokud zpracování není nezbytné pro 
splnění právní povinnosti) 

- právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7) 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.  


