
Z DQ09_1 
 © SARTALEX spol.  s r. o. Strana 1  z  3 

 
SARTALEX spol. s r. o. 
Pod Skalou 126, 403 40 Ústí nad Labem 

 

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob (klientů, dodavatelů a poskytovatelů služeb) 
a jejich právech 

 

podle nařízení 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 o ochraně osobních údajů). 

 

Základní údaje o správci osobních údajů: 

Správce osobních údajů   SARTALEX spol. s r. o. 

IČ:     14866838 

Sídlo firmy:    Pod Skalou 126, Božtěšice, 403 40 Ústí nad Labem 

Jednatel:    Ing. MICHAL VEJVODA 

     BŘETISLAV TOMAN 

Elektronická adresa:   obchod@sartalex.cz 

Telefon:     00420 475511355 

Webové stránky:    www.sartalex.xz 

Odpovědná osoba za GDPR:  Ing. MICHAL VEJVODA 

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

SARTALEX spol. s r. o. zpracovává následující kategorie osobních údajů fyzických osob: 

Standardní: Identifikační a kontaktní 

 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy a plnění smluvního vztahu vyplývajícího 
z právní povinnosti. 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

1. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle odst. 1. b) článku 6 GDPR. 

2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti zejména dle Zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník. 

 

Získávání osobních údajů 

Osobní údaje získává SARTALEX spol. s r. o. od klientů, dodavatelů služeb a produktů, nebo prostřednictvím 
aplikace ARES. 

 

® 
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Příjemci osobních údajů 

Příjemci osobních údajů fyzických osob jsou nebo mohou být SARTALEX spol. s r. o. a jeho zaměstnanci, 
orgány veřejné moci v rozsahu vymezeném národními právními předpisy. 

SARTALEX spol. s r. o. nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.  

 

Doba uložení osobních údajů 

Doba uložení smlouvy a dalších osobních údajů, které jsou nutné pro splnění právní povinnosti, je určena 
vnitřním dokumentem „Typy shromažďovaných dat ve vztahu ke GDPR a ochraně osobních údajů a lhůty 
pro jejich uchovávání“. Jejich seznam je k dispozici u jednatele společnosti.  

 

Práva dle GDPR 

Právo na přístup k osobním údajům 

Fyzická osoba má právo získat od SARTALEX spol. s r. o. potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou, 
nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má k nim právo získat přístup. SARTALEX spol. s r. o. 
poskytne fyzické osobě na její žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. 

 

Právo na opravu 

Fyzická osoba má právo na to, aby SARTALEX spol. s r. o. opravila bez zbytečného odkladu nepřesné osobní 
údaje, které se jí týkají, nebo je doplnila. U smlouvy a dalších osobních údajů sloužících k plnění právní 
povinnosti je okamžitý výmaz omezen. Oprava osobních údajů uvedených ve smlouvě je prováděna dodatkem.  

 

Právo na výmaz 

Fyzická osoba má právo, aby SARTALEX spol. s r. o. bez zbytečného odkladu vymazala její osobní údaje 
z následujících důvodů: 

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, 

• fyzická osoba odvolala souhlas s jejich zpracováním a neexistují žádné převažující oprávněné právní 
důvody pro zpracování nebo 

• vznesla námitku pro jejich použití v přímém marketingu, 

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 

Toto právo nemůže fyzická osoba uplatnit u osobních údajů, jejichž zpracování a lhůty pro uchování stanovují 
národní právní předpisy.  

 

Právo na omezení zpracování 

Fyzická osoba má právo, aby SARTALEX spol. s r. o. omezila zpracování jejích osobních údajů v těchto 
případech: 

• popírá přesnost osobních údajů, omezení je na dobu potřebnou k tomu, aby SARTALEX spol. s r. o. 
mohla jejich přesnost ověřit, 

• zpracování je protiprávní a fyzická osoba odmítá výmaz a žádá o omezení jejich použití, 

• SARTALEX spol. s r. o. údaje již nepotřebuje pro účel zpracování a fyzická osoba je požaduje 
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

• vznesla námitku proti zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných 
zájmů SARTALEX spol. s r. o..  
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Právo na přenositelnost údajů 

Fyzická osoba má právo na přenositelnost osobních údajů jinému správci. 

 

Právo vznést námitku 

SARTALEX spol. s r. o. zpracovává osobní údaje fyzické osoby za účelem plnění smluvního vztahu dle článku 
6 GDPR. Osobní údaje fyzické osoby nejsou používány pro účely přímého marketingu. 

Právo fyzické osoby na vznesení námitky podle článku 21 GDPR nemůže být proto uplatněno. 

 

Udělení souhlasu a právo fyzické osoby 

SARTALEX spol. s r. o. si vždy předem vyžádá písemný souhlas fyzické osoby při záměru zpracovávat její 
osobní údaje za jiným účelem, než je uvedeno výše, například při uvedení její fotografie a dalších osobních 
údajů na webových stránkách a dalších propagačních materiálech. Souhlas se vždy týká jednoho konkrétního 
účelu zpracování. 

Fyzická osoba může svůj souhlas kdykoli prokazatelně odvolat, ale zákonnost zpracování vycházející 
z uděleného souhlasu tím není dotčena. 

 

Právo na podání stížnosti 

Fyzická osoba má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

 

Další informace 

Doplňující informace lze získat prostřednictvím webových stránek organizace www.sartalex.cz. 

 

 

V Ústí nad Labem, 2018-05-25 

 

                                                     

                                                                                                 

                …............................................ 

       Ing. Michal VEJVODA 

                     Jednatel společnosti 


