
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost HTK a.s., se sídlem Pražská třída 293/12, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27491943, zapsaná 
u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 2504, jako správce osobních údajů, Vás obchodní 
partnery a zákazníky informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s tímto 
zpracováváním. 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v následujícím rozsahu: 
▪ identifikační údaje (jméno a příjmení) 
▪ kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) 
▪ údaje o vašich objednávkách / dodávkách, smlouvách (zejména údaje o zboží a službách, platby 

včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích) 
▪ další informace, které v rámci obchodních vztahů 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

K poskytnutí a zpracovávání Vašich osobních údajů dochází za účelem:  
▪ realizace smluvního vztahu, tedy uzavření a plnění smlouvy mezi námi a Vámi (tj. z důvodu 

nezbytnosti pro uzavření a plnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost) 

▪ plnění našich souvisejících zákonných povinností vůči našim obchodním partnerům a orgánům 
veřejné moci (tedy z důvodu nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje) 

▪ případného bránění našich práv a oprávněných zájmů 
▪ zasílání a sdělování obchodních nabídek po dobu trvání našeho obchodního vztahu; 

zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv 
odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou 
žádostí na adresu info@htk-as.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení 

4. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP 

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost HTK a.s. Vaše osobní údaje můžeme za 
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje 
mohou být předány: 

▪ externí účetní  
▪ externím daňovým poradcům a auditorům, 
▪ externí advokátní kanceláři, 
▪ zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby 
▪ obchodním partnerům za zajištění našich dodávek a služeb 
▪ přepravním společnostem 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit 
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních 
předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty, 
občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele. 
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6. NÁVŠTĚVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které 
nám výslovně sdělíte.  

7. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 
▪ právo na přístup k osobním údajům, 
▪ právo na opravu, 
▪ právo na výmaz („právo být zapomenut“), 
▪ právo na omezení zpracování údajů, 
▪ právo vznést námitku proti zpracování, 
▪ právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@htk-as.cz. 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz).  

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás 
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou 
zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či 
vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů 
k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních 
údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu 
administrativních nákladů. 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, 
pokud by byly nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud  
▪ již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
▪ zpracování je protiprávní, 
▪ vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
▪ nám to ukládá zákonná povinnost.  

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování 
Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze 
uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které 
zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku 
proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

8. ZÁVĚR 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit nebo projednat další zpracování 
Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@htk-as.cz. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018. 
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