
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

v souladu s Všeobecným nařízením EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (zkráceně „GDPR“) a 
jeho účinností od 25. 5. 2018 Vám poskytujeme následující shrnutí základních informací o 
zpracovávání a ochraně vašich osobních údajů ze strany JK envi s.r.o., ke kterým jsme v pozici správce 
těchto údajů.  

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti vašich osobních údajů využíváme technická a organizační 
opatření, zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění 
bezpečnosti našeho IT systému i obnovy dat v případě nenadálého incidentu. Kde je to vhodné, 
využíváme na ochranu vašich údajů šifrování. Všechna opatření vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

 identifikační  a kontaktní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresa, emailová adresa, 
telefonní číslo, identifikační číslo, bankovní spojení 

 údaje o vašich objednávkách: údaje o produktech a službách, které jste si u nás objednali již 
dříve a které si objednáváte nyní  

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? 

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď: 

 bez vašeho souhlasu - na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu za účelem 
právních nároků (v případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme 
vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení) nebo z důvodu 
plnění právní povinnosti (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví. 

 na základě vašeho souhlasu 

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a 
následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme? 

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci zpracování nabídky, uzavírání smlouvy, 
objednání našich produktů/služeb nebo nám je sdělíte při osobní komunikaci. Vaše osobní údaje 
můžeme získat také od třetí osoby, například když pro vás u nás objedná některou z námi nabízených 
služeb (např. prostřednictvím projekční kanceláře). 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

V případech popsaných v části „Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ 
zpracováváme vaše osobní údaje jako správce my. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené 
účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme 
za jejich řádné provedení. 

Vaše osobní údaje jsme oprávněni dále poskytnout: 

 orgánům, vůči kterým máme případnou povinnost poskytovat osobní údaje, včetně, policie a 
jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení; 

 jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy (např. finančním úřadům 
v případech stanovených zákonem apod.); 



 zpracovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností (např. účetní a IT 
služby); 

Předávání údajů mimo EU: 

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen 
„EHP“), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká 
republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. 
V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných 
smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných záruk, o kterých budete informováni nebo budou 
dostupné na webu naší společnosti. 

 Jaká máte práva při zpracování osobních údajů? 

 právo na informace o zpracování osobních údajů, tedy na to odkud máme a jak používáme 
Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument); 

 právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů; 
 právo na výmaz Vašich osobních údajů, především pokud: (a) již nejsou dále potřebné pro 

další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování, přičemž se jedná o údaje, k 
jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje 
potřebujeme nadále zpracovávat; (c) jste vznesli oprávněnou námitku vůči jejich zpracování; 
(d) byly zpracovány nezákonně; nebo přestaly být v souladu s obecně závaznými předpisy; 

 právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů máte, pokud: (a) napadnete správnost 
osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) je jejich zpracování 
protizákonné; (c) jsou dány důvody pro výmaz nebo (d) vznesete námitku proti jejich 
zpracování, po dobu, dokud neověříme, je-li vaše námitka oprávněná  

 právo na přenositelnost, kdy máte právo od nás získat všechny vaše osobní údaje, které jste 
nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění 
smlouvy a přenést je k jinému poskytovateli služeb; 

 právo podat námitku proti zpracování proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, 
že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů (viz část Proč osobní údaje 
zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?); 

Jak lze uplatnit jednotlivá práva? 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, 
uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím naší 
kontaktní adresy dostupné na webu www.jkenvi.cz, případně prostřednictvím mailové adresy 
kralova@jkenvi.cz.  


