
Prohlášení o ochraně osobních údajů ve správě REDVEL s.r.o. 
 

Společnost REDVEL s.r.o., Denisova 585, 506 01  Jičín, která je zapsána v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 12784, (dále také jen „správce“), poskytuje své služby v souladu 

s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. 

Společnost je správcem osobních údajů. 

 

Tímto dokumentem Správce poskytuje zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a 

o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a 

aktualizován. 

 

V případě, že zákazník je fyzickou osobou, jsou Správcem zpracovávány jeho osobní údaje, zejména 

údaje identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 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, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018. 

 

Bez ohledu na to, zdali je zákazník fyzickou či právnickou osobou, mohou být Správcem též 

zpracovávány osobní údaje zaměstnanců zákazníka, zejména údaje identifikační a kontaktní, ve 

smyslu GDPR. 

 

Správce zpracovává ty osobní údaje, které zákazník případně jeho zaměstnanec poskytl při 

obchodním styku, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění objednávek 

zákazníka. 

 

Správce dále zpracovává uvedené osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů pro 

marketingové účely související s dodávkou sortimentu zboží Správce. 

 

Správce nepředá osobní údaje zákazníků žádným dalším příjemcům. Tímto nejsou dotčeny povinnosti 

Správce stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

Správce prohlašuje, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) č.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), jinak známým jako GDPR. 

 

Při zpracování osobních údajů správce dodržuje zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále 

se zaměřuje na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, 

omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů. 

 

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, vede evidenci veškerých činností, a to jak 

ručních tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 

 



Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

 

Můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce 

plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních 

údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

 

Naplnění práv subjektů údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR 

 

Správce prohlašuje, že umožňuje subjektu údajů nebo jím pověřené třetí osobě, aby splnil požadavky, 

které jsou stanoveny GDPR ve vztahu k subjektům údajů a k naplnění práv subjektů údajů ve smyslu 

kapitoly III. GDPR, spočívající v možnosti: 

splnění práva na informace pro subjekt údajů; 

splnění práva na přístup pro subjekt údajů; 

splnění práva na opravu; 

splnění práva na výmaz; 

splnění práva na omezení zpracování; 

splnění oznamovací povinnosti; 

splnění práva na přenositelnost údajů; 

splnění práva vznést námitku; 

práva subjektů údajů vyplývající z automatizovaného rozhodování nebo profilování; 

splnění dalších práv subjektů údajů ve smyslu GDPR. 

 

Kontaktní místo pro  uplatnění práv subjektu údajů 

 

Adresa pro doručování: REDVEL s.r.o., Denisova 585, 506 01  Jičín 

Telefonní číslo: +420 602 534 720 

Kontaktní e-mail: redvel@redvel.cz 

 

Správce  si vyhrazuje právo identifikovat žadatele způsobem, který věrohodně určí jeho identitu. 

 

Dne 23. května 2018, verze dokumentu 1.00 


