INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Vážení,
společnost KaBeDeX spol. s r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás v souladu s GDPR informuje o rozsahu a účelu
zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci našeho obchodního jednání.
Ve smyslu článku 13 a 14 Obecného 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 (dále jen GDPR) Vás INFORMUJEME, že společnost KaBeDeX spol. s r.o., IČ: 45196583, se
sídlem Březová 616/9, 734 01, Karviná-Ráj jakožto správce osobních údajů, ZPRACOVÁVÁ VAŠE OSOBNÍ
ÚDAJE, tj. osobní údaje fyzických osob, které jsou jejími obchodními partnery (zákazníky nebo dodavateli), nebo
které za její obchodní partnery jednají (zaměstnance, členy statutárních a jiných orgánů).
Osobní údaje mohou být v rozsahu: jméno, příjmení, titul, pracovní, pozice, místo podnikání, adresa bydliště, IČO,
DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa, ID poštovní datové schránky, adresa místa plnění, podpis.
Osobní údaje získáváme od subjektů údajů nebo z veřejných zdrojů.
Právním základem zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR: (i) nezbytnost pro splnění
smlouvy a nezbytnost pro účely oprávněných zájmů správce.
Účely zpracování jsou zejména: jednání o smluvním vztahu, plnění povinností ze smluvního vztahu, evidence a
aktualizace smluv a uchovávání v systému správce, uplatňování nároků a pohledávek ze smluvního vztahu, provádění
marketingových činností (výlučně přímý marketing) ohledně služeb a produktů správce, sledování spokojenosti
obchodních partnerů a subjektu údajů, zjišťování kvality služeb, zvyšování kvality poskytovaných služeb, jakož i účely
identifikace subjektu údajů a komunikace.
Vaše osobní údaje nebudou předávány jinému správci, pokud to nebude nezbytné pro plnění našeho smluvního vztahu,
např. předání údajů subjektů zajišťujícím přepravu, celní deklaraci, pojištění apod. Mohou být rovněž předány na základě
zákonných povinností orgánům veřejné moci. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Osobní údaje mohou být pro nás zpracovány zpracovatelem na základě zvláštního smluvního vztahu.
Osobní údaje budou uchovávány jako dokument v listinné podobě, popř. jako dokument v elektronické podobě, a
v databázi v elektronickém systému správce.
Ohledně Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje
budou uchovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu + 10 let. V případě, že k uzavření smluvního vztahu
nedojde, činí doba uložení Vašich osobních údajů 24 měsíců od jejich poskytnutí nebo získání.
Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům za účelem kontroly a pořízení jejich kopie. Má právo na opravu
svých osobních údajů, omezení zpracování, uplatnění námitky, výmaz po skončení zpracování. Má právo podat stížnost
dozorovému orgánu (Úřadu na ochranu osobních údajů), pokud by nakládání s osobními údaji bylo v rozporu s právními
předpisy. Kontaktní údaje správce ohledně osobních údajů jsou: KaBeDeX spol. s r.o., IČ: 45196583, se sídlem Březová
616/9, 734 01, Karviná-Ráj, e-mail: info@kabedex.cz, tel.: +420 596 515 201.
V Karviné
Dne: 20. 5. 2018

BUSINESS PARTNER PERSONAL DATA PROCESSING INFORMATION
Dears,
The KaBeDeX spol. s r.o. company, acting as a data controller, is informing you of the extent and purpose of personal
data processing of natural persons under the GDPR and within our commercial relationship.
Pursuant to articles 13 and 14 of the General Regulation (EU) no. 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “GDPR”), we hereby INFORM YOU that the
company KaBeDeX spol. s r.o. ID no. 45196583, with its registered office at Březová 616/9, Post Code 734 01,
Karviná-Ráj, Czech Republic, as the controller of the personal data, PROCESSES YOUR PERSONAL DATA, i. e. the
data of the individuals with whom we have business relationship (customers or suppliers) or who represent the
business partners (employees, members of statutory bodies).
The processed personal data may include: first name, last name, academic title, employment position, place of
business, place of residency, ID no., tax ID no., bank account no., telephone no., e-mail address, ID of the post data box,
place of delivery, signature. The personal data are collected directly from the data subjects or from public sources.
The legal title for processing of the personal data is (pursuant to article 6(1)(b) and (f) of the GDPR): (i) performance of a
contract with the data subject and (ii) fulfillment of controller’s legitimate interests. The purpose of the processing
includes, in particular: negotiations regarding the business relationship, performance of the contract, listing and
updating of the contracts kept in the controller’s system, exercising of claims and receivables from a contract,
conducting marketing activities (only direct marketing) in regard to services and goods of the controller, monitoring of
business partners’ and data subjects’ satisfaction, monitoring of service quality, increase of the service quality as well as
identification of data subjects and communication.
Your personal data will not be transferred to another controller unless it is necessary for performance of the contract
(such as transportation companies, customs proceedings, insurance companies etc.). The personal data can be also
transferred to public authorities if legally requested under the law. Your personal data will not be transferred to third
countries.
The personal data may be processed for us by another processor based on a special contractual relationship. The personal
data will be kept in a documentary form (which also includes electronic documents) and in the controller’s electronic
database.
Your personal data will not be included in automatic decision-making or profiling. Your personal data will be kept for
the time of duration of the contractual relationship + 10 years. In case the contract is not concluded, the personal data will
be kept for 24 months following their obtaining.
The data subject is entitled to access his/her personal data in order to check them and make copies thereof. The data
subject is also entitled to seek correction of his/her personal data, limitation of processing, raising of an objection,
deletion after the end of processing. The data subject is entitled to file a formal complaint with the supervising body (the
Czech Personal Data Protection Office) if the disposal with the personal data is in breach of the legal regulation. The
controller’s contact details are as follows: KaBeDeX spol. s r.o. ID no. 45196583, with its registered office at Březová
616/9, Post Code 734 01, Karviná-Ráj, Czech Republic, e-mail: info@kabedex.cz, tel.: +420 596 515 201.
Karviná
20. 5. 2018

