
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předmětem tohoto dokumentu je poskytnout stručný přehled současným i potenciálním zákazníkům a partnerům spo-
lečnosti THESEP s.r.o. informaci o tom jakým o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaké důvody k tomu máme, 
jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, ale i další informace, které by Vás mohli zajímat 
a které se týkají zpracování osobních údajů

I. 
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

• Správcem Vašich osobních údajů je společnost THESEP s.r.o., IČ 01883216, DIČ: CZ01883216 se sídlem Na návsi 
525/6a, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, e-mail: info@thesep.cz, www.thesep.cz (dále jen “Správce”).

II.
Jaké oSobní údaJe zpracováváme?

 
 Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, jednotlivé produkty a zákaz-

nickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. 
Shromažďujeme data o našich zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kteří mají o naše služby a produkty 
zájem. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

• Základní identifikační údaje: příklad jméno, příjmení, funkce, adresa
• Pokud podnikáte, jedná se o IČ, DIČ a bankovní spojení, adresu místa podnikání 
• Kontaktní údaje: například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa

III.
PRO JAké ÚČEly ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

• Zpracování v souvislosti s podnikatelskou činností:
 Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely technicko-obchodní podpory projektů, vypracování nabídky, smlouvy. 

Pracujeme s nimi zejména při jednání ohledně uzavření, změně nebo správy smlouvy, aktualizace nabídek a projek-
tů. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění obchodních 
aktivit. Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření 
smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní 
vyplývající povinnosti a práva.

• Plnění zákonných povinností: 
 vedení účetnictví, včetně daňových účelů.
• Zpracování na základě oprávněných zájmů: 
 Oprávněným zájmem Správce je informovat zákazníky a prospekty o novinkách týkající se správy nabídek a smluv 

a nabízet Vám případné další služby a produkty, a to formou emailu či SMS zprávy. Proti tomuto zpracování můžete 
uplatnit kdykoliv námitku, a to na kontaktních údajích Správce. 

• obhajoba právních nároků: 
 pro tyto účely zpracováváme pouze v případě soudního či obdobného sporu.
• Zpracování pro statistické účely: 
 Po ukončení naší spolupráce a uplynutí doby, po níž uchováváme osobní údaje, jsou tyto údaje dále zpracovávány 

pro statistické účely, a to v anonymizované podobě. 



Iv.
PO JAkOu DOBu MÁME ulOžENy VAšE OSOBNÍ ÚDAJE?

 Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání naší spolupráce, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a pro-
dukty. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou ucho-
váváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 10 let, která je vyžadována příslušnými právními 
předpisy. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle obecných a speciálních promlčecích lhůt podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

v.
ODkuD OSOBNÍ ÚDAJE DÁlE ZÍSkÁVÁME?

• Když nám je přímo poskytnete (vizitky, telefonní a e-mailové kontakty, korespondence, osobní jednání).
• Prostřednictvím našich produktů a služeb v rámci zajišťování obchodních aktivit.
• Přímo od Vás při poptávce, sjednávání schůzky, vypracování nabídky, uzavírání smlouvy, v průběhu trvání těchto 

aktivit a plnění souvisejících závazků.

vI.
POužÍVÁME PROFIlOVÁNÍ A AuTOMATIZOVANé ZPRACOVÁNÍ VAšICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 Nepoužíváme profilování, ani automatizované zpracování, které by mohlo mít jakýkoliv dopad. 

vII.
JAkÁ PRÁVA MÁTE V SOuVISlOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAšICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit níže uvedená práva, a to na adrese a kontaktních údajích Správce. 
Správce je povinen tyto vyřídit do 1 měsíce od doručení. V ojedinělých případech, lze prodloužit o další měsíc. Správ-
ce vyřizuje práva bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se 
opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím 
požadovaných informací.
• Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud 

tak Vám poskytnete veškeré informace a kopie.
• Právo na opravu Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Stačí nám napsat na kontaktní údaje 

Správce a Vaše osobní údaje zaktualizujeme.
• Právo na výmaz (právo být zapomenut)
• Právo na omezení zpracování: Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější 

zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.
• Právo na přenositelnost údajů: Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společ-

nosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné 
významné překážky, Vámi určenému subjektu.

• Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že 
zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 
s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

• Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či 
stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

vIII.
kDO MŮžE MÍT PřÍSTuP k VAšIM OSOBNÍM ÚDAJŮM? 

 Správce nezapojuje žádné další subjekty do zpracování osobních údajů. 


