
Zpracování a ochrana osobních údajů 
Informace ke zpracování osobních údajů 

Vážení zákazníci a obchodní partneři, 
vzhledem k nové legislativě Evropské unie o ochraně osobních údajů (anglicky General Data 
Protection Regulation, zkratka GDPR), plný název nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů. 

Dokument, který právě čtete obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme 
Vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v 
maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce 
transparentní, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme. 

Kdo je správcem osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost AJKO CZ s.r.o. se sídlem Vysokov 48, 547 01 
Náchod – Vysokov, IČ:27474631, DIČ: CZ27474631 zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21151. Správce lze 
kontaktovat na e-mailové adrese okna@ajko.cz nebo na telefonu +420 491 428 365. 

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme 

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek.  

Správce zpracovává osobní údaje k: 

● poskytování služeb, plnění smlouvy – mezi správcem a Vámi 

● vedení účetnictví – jste-li  zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně  
   potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových 
 dokladů. 

Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což 
nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Vás 
vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních 
údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Vám správce v důsledku 
toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy. 

● marketing - zasílání obchodních sdělení (nabídka produktů a služeb). Pro tento účel 
  potřebujeme Váš souhlas 

● poradenství - na dotazy z e-mailů a kontaktních formulářů Vám můžeme odpovědět pouze 
  tehdy, když nám udělíte souhlas. Bez udělení souhlasu dotaz není možné ani odeslat. Mezi 
  námi a Vámi v tu chvíli není žádný obchodní ani smluvní vztah, který by nás opravňoval  
 zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu. 



 Jak byly osobní údaje získány 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to zejména z vyplněných formulářů, 
vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.  

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, 
například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například 
Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou 
oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále 
z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a. 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresa doručovací, 
adresa fakturační (u klienta - fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ), 
které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání produktů, zasílání daňových dokladů, 
zasílání oznamovacích emailů o stavu zakázky, vedení reklamačního řízení, dodržení práv 
plynoucích ze záruky, atd.). 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů  

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které 
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme 
a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která 
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

Předání osobních údajů třetím stranám 

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím subjektům, vyjma subjektů, které zajišťují plnění 
produktů a služeb objednaných subjektem údajů. 
 
Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění  
zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to 
nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž 
rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění 
nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro správce 
osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních 
údajů - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou 
osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany 
předávaných osobních údajů. 

Předávání dat mimo Evropskou unii  

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský 
hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace. 

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat 

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy.  



Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány 
déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti. 

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po 
uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby 
nemohlo dojít k jejich zneužití. 

Právní důvod zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě následujících důvodů: 
• souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; 
• plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů dle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR; 
• plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména účetní, daňové a  

   archivační); 
• ochrana oprávněných zájmů správce či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

(zejm. za účelem marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků správce, 
ochrana majetku správce, zpracování cookies). 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů  

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z 
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: okna@ajko.cz 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami 
zpracování osobních údajů. 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké 
vaše osobní údaje zpracováváme a proč. 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte 
právo na doplnění a změnu osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše 
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny 
údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. omezujete účel 
zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 

Právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu 
jinému, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, 
pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky. Tady 
potřebujeme alespoň 30 dní. 

Právo na výmaz (být zapomenut).Vaším dalším právem je právo na výmaz (být 
zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V 
takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech 
dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. 



V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené 
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny 
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme 
informovat na e-mail. 

Právo odvolat souhlas. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo 
kdykoliv odvolat a to písemně na adresu sídla správce nebo emailem na adresu okna@ajko.cz. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů  

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se 
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud 
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a 
případné pochybení napravit. 

Automatické vyhodnocování údajů 

Správce neprovádí automatické vyhodnocování údajů. 
 


