
 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OZNÁMENÍ OHLEDEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a rada EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při 
zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení EU") a ust. § 19 zákona č. 

18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon") 
 

Společnost BÔRY, s.r.o., se sídlem Platanová 3225/3, 010 07 Žilina, IČ: 36422690, společnost zapsaná v 
obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině v odd. Sro, ve vl. č. 15416 / L (dále jen "provozovatel") poskytuje 
dotyčné osobě tyto informace a oznámení: 

Provozovatel osobních údajů: BÔRY, s.r.o., se sídlem Platanová 3225/3, 010 07 Žilina, IČ: 
36422690, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního 
soudu v Žilině v odd. Sro, ve vl. č. 15416 / L,  
tel.: +421 905 470 033, e-mail: bory@bory-zilina.sk 

Zástupce provozovatele: Není stanoven 

Odpovědná osoba: Není stanovena 

Účel a právní základ zpracování osob-
ních údajů: 

Zpracování osobních údajů se provádí na základě těchto právních 
základů je nezbytné: 

− zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou 
je dotyčná osoba, nebo k provedení opatření před 
uzavřením smlouvy na žádost dotyčné osoby, 
 

− na základě souhlasu dotčené osoby uděleného za účelem 
registrace na webových stránkách provozovatele. 
Oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí strany na 
zpracování osobních údajů: Osobní údaje se nezpracovávají 
podle tohoto ustanovení. 

Příjemci osobních údajů: Osobní údaje budou poskytovat: 

− osobám, které se budou podílet na plnění smlouvy 
uzavřené s dotyčnou osobou a kterým je nezbytné, 

− osobě, která vykonává pro provozovatele účetní a daňové 
služby. 

Informace o předávání osobních údajů 
do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

Provozovatel nezamýšlí poskytovat údaje mimo zemí Evropské unie 
a zemí, které jsou smluvní strany Smlouvy o založení Evropského 
hospodářského prostoru. Proto nebudou osobní údaje 
poskytovány do třetích zemí. 

Doba uchovávání údajů: Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu 
mezi provozovatelem a dotyčnou osobou a dobu vyžadovanou 
právními předpisy upravujícími archivaci dat. 
Osobní údaje potřebné k provádění přímého marketingu budou 
uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu provozovatele na 
zpracování osobních údajů, pokud předtím nedojde k vznesení 
námitek vůči jejich zpracování dotyčnou osobou. 

Informace, zda je poskytování osobních 
údajů zákonnou požadavkem nebo 
smluvní požadavkem nebo 
požadavkem, která je potřebná na 
uzavření smlouvy, a o tom, zda je 
dotyčná osoba povinna poskytnout 
osobní údaje. 

Poskytnutí osobních údajů je smluvní požadavkem a také 
požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy. Dotyčná 
osoba není povinna poskytnout osobní údaje. 
 

Informace o existenci Automati-
zovaného individuálního rozhodování 
včetně profilování 

Provozovatel neprovádí automatizované individuální rozhodování 
včetně profilování. 
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Dotyčná osoba má dle Nařízení EU tato práva týkající se ochrany osobních údajů: 
 
1. PRÁVO VYLOUČIT SOUHLAS. Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jejích osobních 

údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv 
na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčná osoba může souhlas 
odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělila. 

 
2. PRÁVO PODAT NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ. Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení o 

ochraně osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, jehož účelem je zjistit, zda 
došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů. 

 
3. PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM. Subjekt údajů má právo získat od správce písemné potvrzení o 

tom, zda se zpracovávají osobní údaje. Provozovatel je povinen poskytnout dotčené osobě její osobní údaje, 
které zpracovává. 

 
4. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH DAT, NA VYMAZÁNÍ, NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ. Dotyčná osoba má právo 

na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají, resp. 
neúplné údaje doplnil, omezil zpracovávání osobních údajů nebo aby osobní údaje vymazal. 

 
5. PRÁVO NA přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla 

provozovateli a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné. 
 
6. PRÁVO namítat. Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se 

její konkrétní situace prováděny na splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené 
provozovateli nebo pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany včetně profilování založeného na 
těchto ustanoveních. Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za 
účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. 

 
7. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ profilovaného. Dotyčná osoba má právo na to, 

aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních 
údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují. 

 
 
 
V Žiline, dne 15. května 2018 
 
 

          
                   
 


