Informace o zpracování osobních údajů společností
Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.
Společnost Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., IČ 46678379 se sídlem č.p.83, 386 01
Radošovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 510 (dále jen „společnost ZZN Strakonice“ nebo „naše společnost“), je správcem osobních údajů,
provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.
Společnost ZZN Strakonice zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).
V tomto dokumentu naleznete obecné informace o způsobu zpracování osobních údajů naší společností a
dále informace o některých nejčastějších druzích zpracovávání osobních údajů, k němuž dochází při činnosti
společnosti ZZN Strakonice.
Tato informace obsahuje:
I. Obecné informace o zpracování osobních údajů společností ZZN Strakonice
II. Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery ZZN Strakonice
III. Informace o zpracování osobních údajů pro kontaktní osoby smluvních partnerů společnosti ZZN
Strakonice

I. Obecné informace o zpracování osobních údajů společností
ZZN Strakonice
Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů naše společnost respektuje všechna práva subjektů osobních údajů, přičemž
dodržujeme zejména níže uvedené zásady:
 osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem
 zpracováváme nezbytné minimum osobních údajů postačující pro naplnění stanovených účelů
 zpracováváme pouze přesné a aktuální osobní údaje
 shromažďování osobních údajů provádíme pouze pro legitimní účely a zpracování provádíme
způsobem slučitelným s těmito účely
 k zabezpečení osobních údajů přijímáme patřičná dostupná opatření
 osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány
 zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zabezpečuje náležité zabezpečení
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před
neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme
Naše společnost zpracovává pro námi stanovené účely zejména níže uvedené kategorie osobních údajů:
 identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací
nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i název obchodní firmy či dodatek
připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO, DIČ
 elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky
 další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, atd.
 informace o bonitě a důvěryhodnosti zákazníka: záznamy o plnění platebních povinností včetně
informací z veřejných rejstříků

Získávání Vašich osobních údajů


přímo od Vás – subjektů osobních údajů:
- v rámci jednání o uzavření smlouvy
- při telefonické komunikaci:
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- při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace elektronickými prostředky (emailem)
od třetích stran – především:
- od orgánů státní správy či od třetích osob při plnění našich právních povinností nebo na základě
zvláštních právních předpisů
z veřejně dostupných zdrojů – především:
- ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte
- z obchodního rejstříku
- z insolvenčního rejstříku
z vlastní činnosti:
- při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména:
 pro účely uzavření smlouvy, za účelem plnění smlouvy, která byla mezi společností ZZN Strakonice
a Vámi uzavřena, za účelem vyřizování Vašich požadavků
 pro účely plnění našich právních povinností
 pro účely našich oprávněných zájmů
 pro marketingové účely

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení
Při zpracování osobních údajů dbá společnost ZZN Strakonice na dobré zabezpečení osobních údajů a
ochranu před jejich zneužitím.
Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak automatizovaně v informačním systému ZZN
Strakonice, popřípadě v informačních systémech našich zpracovatelů. Se všemi našimi zpracovateli vždy
uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich
osobních údajů.

Práva subjektu osobních údajů – Vaše práva:
Kdykoliv v průběhu zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
 právo na informace (právem na informace se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 13 Nařízení,
zejména se jedná o Vaše právo na znalost totožnosti a kontaktních údajů společnosti a na znalost účelu,
pro který jsou Vaše osobní údaje společností shromažďovány a zpracovávány).
 právo na přístup k osobním údajům (právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá Vaše
práva obsažená v čl. 15 Nařízení, zejména se jedná o Vaše právo na získání potvrzení od společnosti,
zda a případně za jakým účelem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány).
 právo na opravu a doplnění (právem na opravu se rozumí Vaše práva obsažená v čl. 16 Nařízení,
zejména pak právo požadovat, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo
nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají).
 právo na výmaz - být zapomenut (právem na výmaz se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 17
Nařízení, zejména se jedná o Vaše právo, aby společnost bez zbytečného odkladu na Vaše požádání
vymazala Vaše osobní údaje za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením).
 právo na omezení zpracování (právem na omezení zpracování se rozumí veškerá Vaše práva obsažená
v čl. 18 Nařízení).
 právo na přenositelnost osobních údajů (právem na přenositelnost údajů se rozumí Vaše práva
obsažená v čl. 20 Nařízení, zejména pak právo získat své osobní údaje, které jste poskytli společnosti,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu).
 právo vznést námitku (právem vznést námitku se rozumí veškerá práva obsažená v čl. 21 Nařízení).
Zjistí-li nebo domnívá-li se subjekt údajů, že společnost ZZN Strakonice zpracovává jeho osobní údaje
neoprávněně, v rozporu s ochranou jeho soukromého života, či jinak porušuje jeho práva, má právo podat
stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 270, 170 000 Praha 7) či má
právo požádat o soudní ochranu.
Závěrem Vás informujeme, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které by pro nás mělo právní účinky.
Kontakt pro dotazy či požadavky: info@zznstrakonice.cz
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II. Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery
ZZN Strakonice
V souladu s ustanovením čl. 13 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 - GDPR) účinného ode dne 25.
května 2018 Vás informujeme o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.
Tato informace shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany společnosti ZZN strakonice,
pokud se jedná o osobní údaje skutečných či potenciálních smluvních partnerů – fyzických osob.
Naše společnost je správcem Vašich osobních údajů, které získala od Vás, od třetích stran, z veřejně
dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, a
to takto:
Účel zpracování:
• uzavření a plnění uzavřené smlouvy. V této souvislosti jsou údaje dále zpracovávány k evidenci a plnění
smluvních vztahů, pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců, pro statistické účely, k vymáhání pohledávek
a k ochraně práv naší společnosti a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před
protiprávní činností
• plnění právních povinností společnosti ZZN Strakonice – zejména v souladu s předpisy upravujícími
vedení účetnictví a daně, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů ( a to jak smluvního partnera, tak i
osob za něj jednajících)
• pro účely přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami
podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud
ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již nezasílali, nebudeme Vám je zasílat
• za účelem IT bezpečnosti ZZN Strakonice
Právní důvod/y zpracování:
• plnění smlouvy (včetně vymáhání pohledávek)
• plnění zákonných povinností (zejména Nařízení, plnění povinnosti podle daňových a účetních předpisů)
• plnění oprávněných zájmů společnosti ZZN Strakonice (zájem na evidenci smluvních vztahů a zájem na
ochraně jejich práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, a další rozvoj produktů či služeb naší
společnosti, zpracování pro přímý marketing)
Zpracovávané osobní údaje
• jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ, číslo účtu, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní
číslo), datum narození, údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené /dlužné částky, údaje o
probíhajících plněních a komunikace s partnery (či jejich zaměstnanci)
• u potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může ZZN Strakonice zpracovávat údaje získané
z otevřených zdrojů (např. webové stránky partnerů nebo jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla
kontaktovat telefonicky či mailem s nabídkou služeb. Tyto základní údaje si může následně společnost
uložit do vlastní databáze za účelem dalšího kontaktu
Rodné číslo – Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze v případě, že ho sami dobrovolně uvedete ve
smlouvě nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem,
naše společnost netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo do smlouvy uváděli, raději jej tedy do smluv
neuvádějte).
V případě, že partner – fyzická osoba poskytne společnosti ZZN Strakonice údaj o svém rodném čísle,
souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu §13c odst. 1 zákona č.133/2000 Sb., s tím, aby
společnost ZZN Strakonice toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění
a ochranu práv společnosti ZZN Strakonice, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala.
Zdroj získání zpracovávaných osobních údajů
viz. „Obecné informace o zpracování osobních údajů“ – bod „Získávání Vašich osobních údajů“
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Příjemci osobních údajů:
Správce nebude osobní údaje poskytovat zpracovateli ani příjemci
Doba zpracování osobních údajů:
Kontaktní údaje smluvních partnerů pro účely zasílání obchodních sdělení bude společnost ZZN Strakonice
zpracovávat po dobu, než partner vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I následně po vyjádření nesouhlasu
bude společnost ZZN Strakonice zpracovávat základní údaje o tom, proč partnerovi obchodní sdělení
zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání takového zasílání.
Osobní údaje jsou zpracovávány s ohledem na účel zpracování. Pokud je doba zpracování stanovena
právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu. Pokud dále uvedené důvody
neodůvodní delší dobu zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále
přihlíženo zejména k těmto faktorům: délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků,
obvyklým postupům na trhu, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a případným doporučením
dozorových orgánů.
Vaše práva jako subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo na
informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování Vašich
osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů zpracovaných
automatizovaně na základě Vašeho souhlasu a právo vznést námitku proti zpracování.
Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete
podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě,
kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Jako správce nemáme pověřence pro zpracování osobních údajů a nemáme v úmyslu předat Vaše osobní
údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje nejsou automatizovaně zpracovány ani
nedochází k jejich profilování. Ke zpracování osobních údajů není používán zpracovatel.
Ke zpracování osobních údajů není nezbytný Váš souhlas.
Zpracování osobních údajů u správce je upraveno vnitřním předpisem.

III. Informace o zpracování osobních údajů pro kontaktní osoby
smluvních partnerů společnosti ZZN Strakonice
Společnost ZZN Strakonice zpracovává v rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potencionálních
smluvních partnerů také údaje o jejich kontaktních osobách (např. členech statutárních orgánů či
zaměstnancích, kteří jednají se společností ZZN Strakonice). V rámci těchto údajů jsou obvykle
zpracovávány následující údaje takových osob: jméno, příjmení, e-mailová adresa, pracovní pozice, tel.
číslo, a případné zápisy ze schůzek s těmito osobami.
Údaje od těchto osob získáváme přímo od nich, od členů statutárních orgánů, s nimiž jednáme nebo
z veřejně dostupných zdrojů.
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání
zpracování jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci společnosti ZZN Strakonice si mohou vést
svoje vlastní seznamy kontaktních osob v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek.

V Radošovicích 25.5.2018

Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.
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