INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
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 VODOS s.r.o., INFORMUJE, že jako správce osobních údajů ZPRACOVÁVÁ
OSOBNÍ ÚDAJE obchodních partnerů získané od subjektů údajů nebo získané z
veřejného zdroje (např. z obchodního rejstříku):
Správce osobních údajů:
VODOS s.r.o., IČ: 47538457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18281.
Subjekty osobních údajů:
Subjekty osobních údajů jsou fyzické osoby ve vztahu k obchodním partnerům:
a) dodavatelé zboží a služeb – fyzické osoby podnikající, zaměstnanci právnických
osob;
b) objednatelé zboží nebo služeb jiných, než je dodávka pitné vody a odvádění
odpadních vod – fyzické osoby podnikající, zaměstnanci/členové orgánů
právnických osob;
c) objednatelé zboží nebo jiných služeb, než je dodávka pitné vody a odvádění
odpadních vod – fyzické osoby nepodnikající nebo zaměstnanci/členové orgánů
právnických osob nepodnikajících;
d) zákazníci objednatelů zboží nebo služeb (např. zákazníci pro likvidaci odpadních
vod).
Osobní údaje zpracovávané správcem:
Obchodní partneři pod písm. a) výše obvykle správci předávají tyto osobní údaje své (jdeli o fyzické osoby) nebo svých zaměstnanců (jde-li o právnické osoby): jméno, příjmení,
titul, pracovní pozice, telefon, emailová adresa, datum narození, IČ, DIČ, (ne)plátce DPH,
adresa místa podnikání nebo místa plnění, bankovní spojení, podpis.
Obchodní partneři pod písm. b) výše obvykle správci předávají tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, titul, pracovní pozice, telefon, emailová adresa, datum narození, IČ, DIČ,
(ne)plátce DPH, adresa místa podnikání nebo místa plnění, registrační značka vozidla,
bankovní spojení, podpis.
Obchodní partneři pod písm. c) výše obvykle správci předávají tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, titul, datum narození, bydliště, pracovní pozice, telefon, emailová adresa, nebo
místa plnění, podpis, bankovní spojení, parcelní číslo.
Obchodní partneři pod písm. d) výše obvykle správci předávají tyto osobní údaje: jméno,
příjmení, titul, bydliště, pracovní pozice, datum narození, IČ, DIČ, (ne)plátce DPH, adresa
místa podnikání nebo místa plnění, podpis.
Správce nepožaduje předání osobních údajů nad rozsah nezbytně nutný.
Zákonné důvody zpracování výše uvedených osobních údajů a účel:
Správce získané osobní údaje zpracovává ze zákonných důvodů:
1. plnění smluvní povinnosti správce – podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to za
účelem plnění smluvních závazků z konkrétního obchodního případu (kontaktování
obchodního partnera, přípravu plnění, realizaci plnění, fakturaci a párování plateb). Za
tímto účelem správce, resp. jeho zaměstnanci individuálně vytváří:
a) listinný dokument a jeho elektronickou podobu (zakázkový list, objednávka,
smlouva, dodací list),
b) elektronickou databázi obchodních partnerů,

c) telefonní adresář kontaktů, který je uložen v aplikacích k tomu určených a
v případě listinné podoby kontaktu (vizitka) v osobním zásobníku kontaktů.
2. ochrana oprávněných zájmů správce - podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to
zejména za účelem vymáhání pohledávek. Při vymáhání pohledávek mohou být osobní
údaje obchodního partnera předány advokátovi, který vymáhání pohledávky zajišťuje.
Na ochranu osobních údajů u advokátů se vztahuje mj. i stavovský předpis, který
upravuje povinnost zachovávat mlčenlivost advokátem.
3. plnění zákonných povinností správce - podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, pokud
jsou mu takové zákonem uloženy (např. spolupráce s Policií ČR nebo podávání kontrolní
hlášení).
4. jiný účel, pokud je takové zpracování slučitelné s účely, pro které byly osobní údaje
shromážděny a jestliže to jejich povaha nevylučuje. Správce je v takovém případě
povinen vyhodnotit zákonnost takového zpracování.
Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené zákonné důvody není nutný souhlas
subjektu osobních údajů. Osobní údaje subjekt údajů poskytuje dobrovolně s vědomím,
že bez jejich poskytnutí by nemohlo dojít k plnění smlouvy a dalších zákonných
důvodů.
Předávání osobních údajů:
Získané osobní údaje obchodních partnerů správce předává pouze orgánům veřejné moci
(např. finanční úřad, soud, policie). Jiným osobám správce osobní údaje obchodních
partnerů bez jejich souhlasu nepředává.
Doba zpracování osobních údajů:
Získané osobní údaje správce zpracovává po dobu plnění smluvního závazku. Po skončení
plnění smluvního závazku správce osobní údaje ukládá do doby uplynutí zákonných lhůt
pro uplatnění práv a nároků, které by se smluvním závazkem mohly souviset, obvykle ne
déle než deset let.
Práva subjektů údajů:
1. na přístup k osobním údajům spočívající v informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje
zpracovávány a v jakém rozsahu,
2. na opravy zpracovávaných osobních údajů,
3. na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
4. vznést námitku proti zpracování,
5. obrátit se na dozorový úřad se svou stížností. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Správce osobní údaje obchodních partnerů nezpracovává automatizovaně ani takovým
způsobem, který by umožňoval jejich přenositelnost.
Kontakt na správce:
Subjekty osobních údajů se pro uplatnění svých práv mohou na správce obrátit
prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních
údajů je smluvní partner společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., IČ: 63908298, se sídlem
Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, přičemž osobou oprávněnou zastupovat pověřence pro
ochranu osobních údajů u správce je osoba, která je vždy aktuálně zveřejněna na
webových stránkách: www.vodoskolin.cz (sekce „kontakty“).

