
GDPR

Správce osobních údaj�
Spole�nost: PRODUCTION Co., spol. s r.o.
Právní forma: Spole�nost s ru�ením omezeným
Adresa sídla: Bo�et�chova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno
Identi�ka�ní �íslo: 26239949
Jednající osoba a její funkce: René �trba | jednatel

Osoba odpov�dná za ochranu údaj�: René �trba
Funkce / pracovní za�azení: jednatel
Kontaktní telefonní �íslo: 602 764 638
Kontaktní e-mail: strba@produco.cz

Obecné na�ízení o ochran� osobních údaj� �íslo 
2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.

Co je GDPR (General Data Protection Regulation)? 
Jde o novou sjednocující legislativu o ochran� osobních údaj� platnou v celé EU. Byla schválena v dubnu 2016 s ú�innosti 
nabývá 25. kv�tna 2018. V �R nahrazuje dosud platný zákon o ochran� osobních údaj� �. 101/2000 Sb. GDPR zásadn� zm�ní 
dosavadní p�ístup p�i zpracovávání osobních údaj�. Týká se v�ech �rem, institucí i jednotlivc�, kte�í nakládají s osobními 
údaji. Na�ízení je rovnocenné ve v�ech státech EU a je vymahatelné bez ohledu na stát nebo velikost �rmy. P�iná�í nová 
pravidla, která bude t�eba dodr�ovat a také dokládat jejich pln�ní. GDPR je závazné pro v�echny, kdo shroma��ují nebo 
zpracovávají osobní údaje fyzických osob. GDPR usiluje o zvý�ení bezpe�nosti a d�v�ry ob�an� EU v��i správc�m a 
zpracovavatel�m jejich osobních dat.

Co je pova�ováno za osobní údaje?
Za osobní údaje pova�uje GDPR ve�keré informace, které mohou vést k identi�kované nebo identi�kovatelné fyzické osob�. 
Jde o jméno, p�íjmení, trvalé bydli�t�, doru�ovací adresa, datum narození, místo narození, v�k, rodné �íslo, osobní stav, 
zdravotní stav, zdravotní znevýhodn�ní, fotogra�cký záznam, video záznam, audio záznam, e-mailová adresa, soukromé 
i pracovní telefonní �íslo, IP adresa, identi�ka�ní �íslo, da�ové �íslo, �íslo OP, �íslo �idi�ského pr�kazu, �íslo pasu, �íslo 
bankovního ú�tu, vzd�lání, p�íjem ze zam�stnání, p�íjem z d�chodu, výkonnost, zdravotní poji��ovna, po�et d�tí, mate�ská, 
nemocenská, bene�ty, plán a výkaz práce, národnost, rasový a etnický p�vod, politické názory, nábo�enské a �lozo�cké 
vyznání, �lenství v odborech, sexuální orientace, trestní delikty, pravomocná odsouzení, DNA, krevní skupina, Rh faktor krve, 
snímek obli�eje, otisk prstu, snímek o�ní duhovky, snímek sítnice, podpis, hlas, jméno, p�íjmení a pohlaví �lena rodiny, adresa 
�lena rodiny a vlastn� úpln� v�echno týkající se �lena rodiny...
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Obecné na�ízení o ochran� osobních údaj� �íslo 
2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU.

Kdo se musí GDPR �ídit?
Obecným na�ízením se bude p�edev�ím, pokud jde o povinnosti, �ídit subjekt, který provádí zpracování osobních údaj�. 
Takový subjekt je nazýván správcem osobních údaj�.  Obecným na�ízením se �ídí i zpracovatel, co� je subjekt, který pro 
správce osobní údaje zpracovává. Pokud jde o práva vyplývající z Obecného na�ízení, ta vyplývají fyzické osob�, co� je subjekt 
údaj�. Dále se Obecným na�ízením budou �ídit i dozorové ú�ady, tj. i Ú�ad pro ochranu osobních údaj�, který bude 
uplat�ovat sv��ené pravomoci za ú�elem pln�ní stanovených úkol�.

Základní principy zacházení s osobními údaji:
� Princip odpov�dnosti: pouze správce a nikdo jiný je odpov�dný za dodr�ení zásad zpracování OÚ v souladu s GDPR 
  a zárove� správce je povinen soulad s GDPR dolo�it.
� Princip p�ístupu zalo�eného na riziku. Správce je povinen neustále brát na v�domí a vyhodnocovat míru rizika p�i sb�ru 
a zpracování OÚ

Zásady zpracování osobních údaj�:
� Zákonnost � zpracování nesmí být v rozporu se zákonem a musí být provád�no z jednoho konkrétního a p�esn� 
  vymezeného d�vodu (pro spln�ní právní povinnosti; pro spln�ní smlouvy nebo opat�ení p�ed p�ijetím smlouvy; pro ochranu 
  �ivotn� d�le�itých zájm�; pro spln�ní úkolu ve ve�ejném zájmu nebo p�i výkonu ve�ejné moci; pro ú�ely oprávn�ných zájm� 
  správce; s ud�leným souhlasem subjektu údaj�).
� Korektnost a transparentnost � zaji��ovat co nejv�t�í míru informovanosti subjektu údaj�.
� Ú�elové omezení � OÚ nesmí být zpracovávány k jinému ú�elu, ne� k jakému byly shromá�d�ny.
� Minimalizace údaj� � zpracování musí být p�im��ené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah.
� P�esnost � zpracovávané OÚ musí být p�esné a podle pot�eby aktualizované.
� Omezení ulo�ení � ulo�ení OÚ m��e být realizováno pouze po dobu ne del�í, ne� je nezbytn� nutné pro ú�el zpracování
  (s ohledem na právní p�edpisy, proml�ecí lh�tu atd.).
� Integrita a d�v�rnost � povinnost p�ijmout vhodná technická a organiza�ní opat�ení zaji��ující ochranu p�ed neoprávn�ným
  nebo protiprávním zpracováním, ztrátou, zni�ením, po�kozením.
� Odpov�dnost � dodr�ování v�ech uvedených zásad je na správci a musí být schopen to dolo�it.

Základní práva subjekt� údaj�:
Právo být informován o zpracování OÚ, právo na p�ístup k osobním údaj�m, právo na opravu, resp. dopln�ní, právo na 
výmaz, právo na omezení zpracování, právo na p�enositelnost údaj�, právo vznést námitku, právo nebýt p�edm�tem 
automatizovaného individuálního rozhodování.

Jaká jsou tedy práva subjekt� údaj� (fyzických osob)?
� Subjekt údaj� musí být o svých právech a o ú�elech zpracování dostate�n�, p�esn� a srozumiteln� informován p�ed
   uskute�n�ním souhlasu se zpracováním svých osobních údaj�
� Subjekt údaj� by m�l mít p�ímý p�ístup ke svým údaj�m, nejlépe online
� Subjekt údaj� m��e vznést námitku proti zpracování svých údaj�, má právo na omezené zpracování údaj�
� Subjekt údaj� by m�l mít mo�nost p�enést údaje od jednoho správce k druhému
� Subjekt údaj� má právo na vymazání svých osobních údaj� a také na zapomenutí, tedy vymazání ve�kerých osobních údaj�, 
   jejich kopií a odkaz� na tyto údaje
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Zásady zpracování osobních údaj� pro zákazníky dle GDPR
Cílem t�chto Zásad zpracování osobních údaj� pro zákazníky dle GDPR vydaných spole�ností PRODUCTION Co., spol. s r.o. se 
sídlem Bo�et�chova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno, I�O: 26239949, Spisová zna�ka:  C 39082 vedená u Krajského soudu 
v Brn� (dále �správce�) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává o fyzických osobách p�i 
poskytování slu�eb, prodeji zbo�í  a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým ú�el�m a jak dlouho správce tyto osobní 
údaje v souladu s platnými právními p�edpisy zpracovává, komu a z jakého d�vodu je m��e p�edat, a rovn�� informovat 
o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údaj� nále�í. Tyto Zásady se týkají zpracování 
osobních údaj� zákazník� správce a p�im��en� i jejich zástupc� �i kontaktních osob, u�ivatel� slu�eb, zájemc� o slu�by 
a zbo�í, a to v�dy v rozsahu osobních údaj� odpovídajícím jejich postavení v��i správci. Tyto Zásady jsou ú�inné od 25. 5. 
2018 a jsou vydány v souladu s na�ízením (EU) 2016/679, o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údaj� (�na�ízení� nebo �GDPR�).

Osobní údaje
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osob�, kterou je správce schopen identi�kovat. 
V souvislosti s poskytováním slu�eb a prodejem zbo�í m��e ze strany správce dojít ke zpracování následujících kategorií 
osobních údaj�. 

1. Základní osobní identi�ka�ní údaje a adresní údaje - nutné pro uzav�ení a pln�ní smlouvy. 
� akademický titul
� jméno a p�íjmení
� název obchodní �rmy
� rodné �íslo (v p�ípad�, �e z jakýchkoli d�vod� nebylo rodné �íslo p�id�leno, pak datum narození)
� I�O, DI�
� adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, resp. faktura�ní adresa
� �ísla identi�ka�ních doklad� (ve�keré údaje nepot�ebné pro poskytování slu�by jsou na kopiích doklad� za�ern�ny)
� identi�ka�ní údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník ur�í
� identi�ka�ní údaje plátce vyú�tování, bankovní spojení
� podpis
� V p�ípad� smluv na jednorázový prodej je rozsah omezen na základní identi�ka�ní údaje.

2. Kontaktní údaje
� kontaktní telefonní �íslo
� kontaktní e-mail

3. Údaje o zakoupeném zbo�í, odebíraných slu�bách, vyu�ívání slu�eb a platební morálce
� druh a speci�kace poskytované slu�by nebo zbo�í
� objem poskytnutých slu�eb a jejich cena
� informace o platební morálce

4. Údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem
Tyto údaje vznikají p�i komunikaci související s poskytováním slu�eb a zbo�í správce mezi správcem a zákazníkem. Jedná se
o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném p�ímém kontaktu se zákazníkem, písemnou 
a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovor�.

5. Údaje zpracované na základ� va�eho souhlasu
Zpracování t�chto údaj� není nezbytn� nutné k pln�ní smlouv y, objednávky, nabídky nebo zákonných povinností �i ochranu 
oprávn�ných zájm� správce, ale jejich zpracování umo�ní správci zlep�ovat slu�by, zam��it se na to, co zákazníky opravdu 
zajímá, a p�ípadn� zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro n� vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v p�ípad� 
ud�lení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. 
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Ú�ely, právní d�vody a doby zpracování osobních údaj�:
Rozsah zpracovávaných údaj� závisí na ú�elu zpracování. Pro n�které ú�ely je mo�né zpracovávat údaje p�ímo na základ� 
smlouvy, oprávn�ného zájmu správce nebo na základ� zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základ� souhlasu.

1) Zpracovávání z d�vodu pln�ní smlouvy, pln�ní zákonných povinností a z d�vodu oprávn�ných zájm� správce:
Poskytnutí osobních údaj� nutných pro pln�ní smlouvy, pln�ní zákonných povinností správce a ochranu oprávn�ných zájm� 
správce je povinné. Bez poskytnutí osobních údaj� k t�mto ú�el�m by nebylo mo�né slu�by poskytovat. Ke zpracování 
osobních údaj� pro tyto ú�ely nepot�ebujeme souhlas. Osobní údaje pro tyto �innosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro 
napln�ní t�chto �inností a po dobu nutnou k jejich dosa�ení nebo po dobu p�ímo stanovenou právními p�edpisy. Poté jsou 
osobní údaje vymazány �i anonymizovány.
V p�ípad� zakoupení zbo�í od správce je správce oprávn�na zpracovávat základní osobní, identi�ka�ní a kontaktní údaje 
zákazníka, údaje o zbo�í a údaje z komunikace mezi zákazníkem a správcem po dobu 4 roky ode dne uplynutí záru�ní doby 
na zbo�í.
V p�ípad� jednání mezi správcem a potenciálním zákazníkem o uzav�ení smlouvy, které nebylo zavr�eno uzav�ením smlouvy, 
je správce oprávn�n zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 m�síc� od p�íslu�ného jednání.
Faktury vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty archivována po dobu 4 
roky od jejich vystavení. Z d�vodu nutnosti dolo�it právní d�v od pro vystavení faktur jsou po dobu 4 r oky ode dne ukon�ení 
smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy, objednávky a nabídky.

2) Zpracovávání údaj� zákazník� slu�eb správce se souhlasem pro marketingové a obchodní ú�ely:
Se souhlasem pro marketingové a obchodní ú�ely bude správce od 25. 5.2018 zpracovávat osobní údaje zák azníka primárn� 
pro vytvo�ení vhodné nabídky produkt� a slu�eb správce nebo t�etích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to 
telefonicky, písemn�, prost�ednictvím ve�kerých prost�edk� internetové reklamy a formou elektronické komunikace 
prost�ednictvím kontaktních údaj� nebo �ísel slu�by. Proto si správce bude té� o zákaznících, kte�í tento souhlas ud�lí, 
vytvá�et uchovávat údaje o jejich typovém chování p�i vyu�ívání slu�eb a produkt� správce a vytvá�et a uchovávat 
anonymizované analýzy chování. Ve�keré tyto �innosti jsou nezbytn� nutné pro oslovení zákazník� s vhodnými 
marketingovými nabídkami. Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním ú�el�m je dobrovolné a zákazník jej m��e  
kdykoli odvolat. 

3) Zpracovávání údaj� subjekt�, které ud�lily souhlas s marketingovým oslovením:
U subjekt�, které ud�lily souhlas s marketingovým oslovením prost�ednictvím elektronického kontaktu, zpracovává správce 
s jejich souhlasem po dobu uv edenou v souhlasu kontakt y, které jí subjekt dá k dispozici pr o ú�ely marketingového oslovení 
s nabídkou slu�eb, produkt� a zbo�í správce.

Sdílení osobních údaj� s jinými správci:
Pokud zákon nestanoví jinak, m��eme jako správce osobních údaj� p�edávat osobní údaje jiným správc�m údaj� jen 
v p�ípad�, �e máme k takovému p�edání souhlas subjektu údaj�. Ud�lení tohoto souhlasu je dobrovolné.

Kategorie p�íjemc� osobních údaj�:
Správce p�i pln�ní svých závazk� a povinností ze smluv vyu�ívá odborné a specializované slu�by jiných subjekt�. Pokud tito 
dodavatelé zpracovávají osobní údaje p�edané od správcem, mají postavení zpracovatel� osobních údaj� a zpracovávají 
osobní údaje pouze v rámci pokyn� od správce a nesmí je vyu�ít jinak. 

Obchodní sd�lení:
Pro obchodní sd�lení správce nebo t�etích stran u�ívá správce název �rmy nebo jiné vhodné ozna�ení, ze kterého je z�ejmé, 
�e uvedené sd�lení je obchodním sd�lením ve smyslu platných právních p�edpis�. Z obchodních sd�lení zaslaných správcem 
je v�dy z�ejmé, �e správce je jejich odesílatelem. Obchodní sd�lení m��eme zasílat bu� na kontakty na�ich zákazník� na 
základ� oprávn�ného zájmu správce, a to jen do doby ne� vyslovíte nesouhlas, nebo na základ� výslovného souhlasu se 
zpracováním osobních údaj� pro marketingové a obchodní ú�ely. V zaslaných obchodních sd�leních je rovn�� kontakt pro 
odmítnutí zasílání t�chto sd�lení.
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Práva subjekt� v souvislosti se zpracováním osobních údaj�:
1)Právo na p�ístup k osobním údaj�m:
Dle �l. 15 na�ízení má mít subjekt údaj� právo na p�ístup k osobním údaj�m, které zahrnuje právo získat od správce:
� potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
� informace o ú�elech zpracování, kategoriích dot�ených osobních údaj�, p�íjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou 
zp�ístupn�ny, plánované dob� zpracování, o ve�kerých dostupných informacích o zdroji osobních údaj�, pokud nejsou 
získány od subjektu údaj�, skute�nosti, �e dochází k automatizovanému rozhodování, v�etn� pro�lování, o vhodných 
zárukách p�i p�edání údaj� mimo EU.

2) Právo na opravu nep�esných údaj�:
Dle �l. 16 na�ízení má subjekt údaj� právo na opravu nep�esných osobních údaj�, které o n�m bude správce zpracovávat. 
Zákazník správce, má rovn�� povinnost oznamovat zm�ny svých osobních údaj� a dolo�it, �e k takové zm�n� do�lo. Zárove� 
je povinen nám poskytnout sou�innost, bude-li zji�t�no , �e osobní údaje, které o n�m zpracováváme, nejsou p�esné. Opravu 
provedeme bez zbyte�ného odkladu, v�dy v�ak s ohledem na dané technické mo�nosti. �ádost o opravu osobních údaj� je 
mo�né uplatnit na správce, za podmínky dolo�ení oprávn�nosti uvedené �ádosti.

3) Právo na výmaz:
Dle �l. 17 na�ízení má subjekt údaj� právo na výmaz osobních údaj�, které se ho týkají, pokud správce neproká�e oprávn�né 
d�vody pro zpracování t�chto osobních údaj�. Správce má nastaveny mechanismy pro zaji�t�ní automatické anonymizace �i 
výmazu osobních údaj� v p�ípad�, �e ji� nejsou pot�eba k ú�elu, pro n�j� byly zpracovávány. Pokud se subjekt údaj� 
domnívá, �e nedo�lo k výmazu jeho osobních údaj�, m��e se na nás obrátit písemn� na adresu sídla správce.

4) Právo na omezení zpracování:
Dle �l. 18 na�ízení má subjekt údaj� do doby vy�e�ení podn�tu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat p�esnost 
osobních údaj�, d�vody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemn� na adresu sídla 
správce.

5) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování:
Dle �l. 19 na�ízení má subjekt údaj� právo na oznámení ze strany správce v p�ípad� opravy, výmazu nebo omezení zpracování 
osobních údaj�. Dojde-li k oprav� nebo výmazu osobních údaj�, budeme informovat jednotlivé p�íjemce, s výjimkou 
p�ípad�, kdy se to uká�e jako nemo�né nebo to vy�aduje nep�im��ené úsilí. Na základ� �ádosti subjekt údaj� m��eme 
poskytnout informaci o t�chto p�íjemcích. �ádost je mo�né zaslat písemn� na adresu sídla správce.

6) Právo na p�enositelnost osobních údaj�:
Dle �l. 20 na�ízení má subjekt údaj� právo na p�enositelnost údaj�, které poskytl správci, ve strukturovaném, b��n� 
pou�ívaném a strojov� �itelném formátu, a právo po�ádat správce o p�edání t�chto údaj� jinému správci.

7) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údaj�:
Dle �l. 21 na�ízení má subjekt údaj� právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údaj� z d�vodu oprávn�ného 
zájmu správce. V p�ípad�, �e správce neproká�e, �e existuje záva�ný oprávn�ný d�vod pro zpracování, který p�eva�uje nad 
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údaj�, správce zpracování na základ� námitky ukon�í bez zbyte�ného odkladu. 

8) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaj�:
Souhlas se zpracováním osobních údaj� pro marketingové a obchodní ú�ely ú�inný od 25. 5. 2018 je mo�né kdykoliv po 
tomto datu odvolat. Odvolání je zapot�ebí u�init výslovným, srozumitelným a ur�itým projevem v�le.

9) Automatizované individuální rozhodování v�etn� pro�lování:
Subjekt údaj� má právo nebýt p�edm�tem �ádného rozhodnutí zalo�eného výhradn� na automatizovaném zpracování, 
v�etn� pro�lování, které by pro n�j m�lo právní ú�inky nebo se jej obdobným zp�sobem významn� dotklo. 

10) Právo obrátit se na Ú�ad pro ochranu osobních údaj�:
Subjekt údaj� má právo obrátit se na Ú�ad pro ochranu osobních údaj� (www.uoou.cz).


