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Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze oddíl C, vložka 165699       

Informace o zpracování osobních údajů 
 Společnost Dřevostavbybidlo s.r.o., se sídlem Čelákovice, Stankovského 377/38, PSČ 250 88, IČ: 24681784 Vás 

jako správce osobních údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 

2016 dále jen „Nařízení“ informuje, že zpracovává jako správce vaše osobní údaje, které byly získány od Vás jako 

subjektu údajů, tj. byli vámi poskytnuty a v této souvislosti Vám sděluje: 

a. Kontaktní údaje na správce: Dřevostavbybidlo s.r.o., Stankovského 377/38, Čelákovice, IČ: 24681784, Tel: 

775 130 123, E-mail: firma@drevostavbybidlo.cz 

b. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Správce nemá povinnost ustanovit pověřence 

pro ochranu osobních údajů 

c. Účely zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem marketingu, přímého marketingu, nabídky služeb 

a pro účely zasílání nabídek vycházejících z konkrétních poptávek, včetně informací o aktivitách na podporu 

prodeje, a také za účelem propagace na našich internetových stránkách www.drevostavbybidlo.cz 

d. Případní příjemci osobních údajů: Správce údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektů údajů do třetí 

země, mezinárodních organizací nebo jiným subzpracovatelům. 

e. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 2 roky 

f. Práva subjektu údajů:  

1. Subjekt údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. 

2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. 

3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 

1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 

Nařízení; osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti 

stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, osobní údaje byly shromážděny v 

souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení. 

4. Právo na omezené zpracování 

5. Právo na přenositelnost údajů 

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) 

Nařízení včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. 

7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 

profilování.   

g. Právo odvolat souhlas: V případě, že je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu uděleného 

subjektem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, je subjekt údajů oprávněn 

souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném 

před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemným prohlášením doručeným na adresu správce nebo zasláním e-

mailu na adresu firma@drevostavbybidlo.cz. Předmět e-mailu „Odvolání souhlasu“ 

h. Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních 

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

K automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení 

nedochází. 

http://www.drevostavbybidlo.cz/
mailto:firma@drevostavbybidlo.cz

