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ÚÚ vodem

Vážení zákazníci a obchodní partneři,
tímto  dokumentem  vás  informujeme  o  podmínkách  a  okolnostech  zpracování  vašich  osobních  údajů  v  naší
společnosti a o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů naší společnosti. Také vás touto cestou informujeme
o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.
Při zpracování vašich osobních údajů dbáme ve společnosti Elektro HC, s.r.o. na soulad s  právem Evropské unie,
zejména  na  soulad  s Nařízením Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679 ze  27.dubna  2016 o  ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, účinného od 25.
května  2018  a  dále  na  soulad  s relevantními  vnitrostátními  právními  předpisy,  zejména  zákonem  o  ochraně
osobních údajů.

Spraávce osobníách úá dajúů

Při realizaci přímých zakázek je správcem vašich údajů naše společnost Elektro HC, s.r.o.
Při zpracovávání zakázek našich smluvních partnerů, jímž jsou společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a PREdistribuce,
a.s. je správcem vašich údajů vždy ta společnost, pro kterou jsou údaje poskytovány a naše společnost je v tomto
případě zpracovatelem vašich osobních údajů.
Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem pod sp. zn. B 2145, naleznete podrobnější informace o zpracování vašich osobních údajů na stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/cs/o-spolecnosti/gdpr.html
Pokud je Správcem vašich osobních údajů společnost PREdistribuce, a. s.,  IČO: 27276516, se sídlem Praha 5,
Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B
10158,  naleznete  podrobnější  informace  o  zpracování  vašich  osobních  údajů  na  stránkách
https://www.predistribuce.cz/cs/zapati/ochrana-osobnich-udaju-a-internetovych-stranek/zasady-ochrany-osobnich-
udaju-ve-spolecnostech-skupiny-pre/

Osobníá úá daje, ktereá  zpracovaávaáme

https://www.predistribuce.cz/cs/zapati/ochrana-osobnich-udaju-a-internetovych-stranek/zasady-ochrany-osobnich-udaju-ve-spolecnostech-skupiny-pre/
https://www.predistribuce.cz/cs/zapati/ochrana-osobnich-udaju-a-internetovych-stranek/zasady-ochrany-osobnich-udaju-ve-spolecnostech-skupiny-pre/
https://www.cezdistribuce.cz/cs/o-spolecnosti/gdpr.html


Zpracováváme pouze takové vaše údaje, které jsou nezbytné pro naši korektní vzájemnou obchodní spolupráci a
údaje nutné ke splnění našich právních povinností.  Dále zpracováváme údaje nezbytné pro úspěšné zpracování
zakázek našich smluvních partnerů.
Zpracováváme především kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo nebo IČO, případně číslo průkazu
totožnosti;

- kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa,
telefon, e-mailová adresa.

Dále  zpracováváme údaje,  které  vyplývají  z povahy naší  obchodní  spolupráce a  obchodní  spolupráce s našimi
smluvními partnery

- číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z plnění konkrétních smluv nebo příslušného právního
předpisu (např. informace z veřejných seznamů, např. Katastr nemovitostí).

Pokud si s námi sjednáváte naši službu (popř. se o ni zajímáte), předáváte nám základní údaje nezbytné k tomu,
abychom spolu mohli uzavřít smlouvu.
Vaše  osobní  údaje  získáváme  také  v průběhu  vaší  komunikace  s námi  (elektronicky,  telefonicky,  poštovní
korespondence,  datové  schránky).  Pokud  se  takto  získané  osobní  údaje  týkají  námi  poskytované  služby,  je
správcem takto  poskytnutých  údajů  naše  společnost,  pokud se  údaje  týkají  zpracovávaných zakázek pro  naše
smluvní partnery je naše společnost zpracovatelem těchto údajů a správcem těchto údajů je daný smluvní partner.

ÚÚ cčely poúzč íávaáníá osobníách úá dajúů

Získané osobní údaje naše společnost zpracovává zejména pro následující účely:
- uzavření a plnění smlouvy;
- k plnění povinností z právních předpisů;
- účetní a daňové účely;
- zajištění finančního vypořádání smluvních vztahů včetně vymáhání pohledávek.

Zdroje zíáskaávaáníá osobníách úá dajúů

Naše společnost získává vaše osobní údaje především od vás v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu
jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkují.
V rámci zpracovávání zakázek využíváme k získávání údajů i z veřejných evidencí, například ze živnostenského
rejstříku, katastru nemovitostí a podobných.

Zpracovaáníá osobníách úá dajúů
Naše společnost zpracovává vaše údaje manuálně, nepoužíváme automatizované zpracování ani automatizované
zpracování s automatizovaným rozhodováním, vaše údaje s nikým nesdílíme.
Ochrana vašich údajů v naší společnosti je organizačně a technicky zabezpečena v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Vaše  osobní  údaje  mohou  být  na  základě  oprávněné  žádosti  předány  také  třetím  subjektům,  které  disponují
zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, jako jsou různé státní orgány.
Pokud naše společnost pověří někoho dalšího výkonem určité činnosti tvořící součást našich činností, může při ní
docházet ke zpracování vašich osobních údajů. V takových případech se tito naši dodavatelé stávající současně
zpracovateli osobních údajů a jsou oprávněni nakládat s těmito údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které
byli naší společností pověřeni. V takovém případě není k výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas,
neboť takové zpracování umožňuje právní předpis. Ke zpracování vašich údajů mimo naši společnost využíváme
tyto kategorie zpracovatelů:

- dodavatelé nebo poskytovatelé služeb jako např. zhotovitelé projektové dokumentace či realizace staveb
včetně souvisejících opatření;

- znalci/odhadci;



- jiné třetí strany, které poskytují služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností naší
společnosti.

Zabezpecčeníá a úklaádaáníá osobníách úá dajúů

Důležitým cílem naší společnosti je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před
neoprávněným přístupem,  používáním a zveřejněním využíváme nastavených organizačních a technologických
postupů a procesů. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových
úložištích s omezeným přístupem. Pro přenosy osobních údajů využíváme mobilní datová úložiště opatřená heslem.
Osobní údaje shromažďované naší společností jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky.

Úchovaávaáníá osobníách úá dajúů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění a dokončení smluvního vztahu a k dalším
nezbytným účelům, jako je zejména dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, atd. V návaznosti
na druhu sjednaného smluvního vztahu se skutečná doba uchovávání údajů může výrazně lišit. 
V rámci  zpracovávání  zakázek  pro  naše  smluvní  partnery  je  doba  uchovávání  osobních  údajů  stanovena  v
jednotlivých smlouvách s těmito partnery.
Podle právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty a s ní související daňové řízení, výpočet a odvod daní,
jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji 10 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se plnění uskutečnilo.

Vasče praáva k zajisčtečníá ochrany osobníách úá dajúů

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte práva svůj souhlas pro budoucí zpracování
kdykoli odvolat.
Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich
zpracování.
Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných údajů.
Máte právo nás požádat  o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu,
umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti
s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
Máte právo požadovat omezení zpracování ve vymezených případech.
Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další
zpracování.
Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
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