
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

 

 

 Správce osobních údajů 

Společnost HAIVA Tasovice s. r. o. se sídlem Tasovice 510, 671 25, IČ 26919311 a DIČ 
ZC26919311, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová 
značka C 45478 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování 
Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 
Kontaktní údaje správce: www.haiva.cz 
E-mail: haiva@haiva.cz 

 

 

 Rozsah  a účel zpracování osobních údajů 

Správce shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje:  adresní a identifikační údaje 
sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, 
titul,adresa, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. 
kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné 
údaje (např. bankovní spojení). 
 

 
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje bez  souhlasu subjektu údajů  za účelem 
splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu 
Správce dat a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných 
povinností správce. 
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných údajů však znemožňuje 
splnění zákonných povinností při uzavírání a plnění smluvních vztahů. 
 
 

 Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v provozovně Správce 
jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické 
podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě za dodržení všech 
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. 
Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních 
údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu 
k osobním údajům.  
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů 
údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů. 

 
 

 Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po 
ukončení posledního  smluvního vztahu. 
Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu 
vyžadovanou příslušným právním předpisem.  
 

 Práva subjektů údajů 

Právo na přístup – můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou 
či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou 

http://www.haiva.cz/
mailto:haiva@haiva.cz


zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda mátě právo na opravu, výmaz, 
omezení zpracování či vznést námitku. 
Právo na opravu – můžete požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud 

by byly nepřesné či neúplné. 
Právo na výmaz – Správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. 
Právo na omezení zpracování – dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně 
zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich  osobních údajů tak, že tyto 
může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo 
obhajoby právních nároků. 
Právo vznést námitku – můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které 
Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. 
 
Tato práva můžete uplatnit osobně v provozovně společnosti Nádražní 259, Hodonice, písemně 
na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu haiva@haiva.cz. 
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost ú Úřadu na ochranu 

osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno 
nařízení GDPR. 
 
 
 
Závěrečné ustanovení  - toto informační oznámení nabývá účinnosti 25. 5. 2018  
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