
 

Informace o zpracování osobních údajů 
 

 

Společnost PROFER PLUS s.r.o., IČ: 25942468, DIČ:CZ25942468, se sídlem Panelová 1166, 
Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 16440 (dále jen „Správce“) tímto informuje své 
dodavatele a odběratele (dále jen „Klient“) o zpracování jejich osobních údajů, v souladu 
s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů (známém 
také jako GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje 
svých klientů pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou. 
 
Účel zpracování osobních údajů 
Osobní údaje Správce zpracovává za účelem obchodním, zejména pak pro zpracování a zasílání 
nabídek, kontaktování při dodávce zboží, identifikaci Klienta při uzavírání smlouvy a 
vystavování účetních dokladů. Dalším účelem zpracování může být oprávněný zájem Správce 
při případném vymáhání nároků z příslušné smlouvy či vedení sporu ohledně příslušné smlouvy 
nebo ochraně svého majetku. 
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

- jméno a příjmení, titul 
- datum narození (výpis z obchodního rejstříku) 
- e-mailová adresa 
- telefonní číslo 
- fakturační adresa, dodací adresa 
- bankovní spojení 

 
Doba zpracování osobních údajů 
Správce zpracovává osobní údaje Klienta po dobu trvání smlouvy, a dále po dobu 10 let od 
zániku závazku z této smlouvy, v souladu s právními předpisy. 
 
Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné 
zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva. 
 
Poučení o právech Klienta 
Poskytování osobních údajů pro výše uvedené účely je dobrovolné a Klient má následující 
práva: 

- podat námitku proti zpracování údajů, 
- stáhnout svůj souhlas ke zpracování osobních údajů, 
- požadovat informaci, jaké osobní údaje o mně Správce zpracovává, 
- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- požadovat výmaz těchto osobních údajů nebo omezení zpracování, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 



Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje 
Klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje 
výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce Správcem pověřen a převážně 
na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plnění zákonných či 
smluvních povinností Správce a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů 
uděleného Správci Klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu Správce. 
 
Takovými příjemci jsou zejména: 

- právní zástupci Správce, 
- společnosti v rámci PROFER GROUP (především pro vnitřní administrativní účely), 
- poskytovatelé příslušných produktů či služeb (za účelem uzavření příslušné smlouvy 

a/nebo splnění smluvních povinností Správce vůči Klientovi), 
- poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (např. 

IT služeb, účetní program), 
- externí účetní kancelář. 

 
 
Kontakt na Správce a dohlížející úřad 
 
Správce 
PROFER PLUS s.r.o. 
Panelová 1166, Slezské Předměstí 
500 03 Hradec Králové 
Telefon: +420 495 221 674 
e-mail: profer@proferplus.cz 
 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
Telefon: +420 234 665 111 
e-mail: posta@uoou.cz 
 


