
GDPR - Ochrana osobních údajů 

Vaše osobní údaje máme uloženy na zabezpečeném serveru. Data jsou zašifrovaná a přístup k nim 

nepřetržitě sledujeme a evidujeme.  Přístup k datům má pouze zaškolená a pověřená osoba.  

Vždy máte právo – např. kvůli osobním datům/GDPR např. e-mailem na výmaz, opravu, omezení 

rozsahu dat nebo námitku proti evidenci. 

Jsme firma Rytectví & Knihařství s.r.o. se sídlem Čechova 482/35, Kralupy nad Vltavou. 

Vždy se na nás můžete obrátit, pokud chcete provést změnu v údajích jako například výmaz nebo 

opravu.  

Kontakty na Vás používáme pouze k zasílání faktur, cenových kalkulací a komunikaci o zakázkách.    

Prioritní ochrana dat znamená, že nikdy nebudou Vaše údaje použity k marketingové činnosti.   

Účelem zpracování osobních údajů je: Evidence v adresáři pro evidenci fakturace, zaslání informací 

souvisejících s objednávkami a subdodávkami  

Pro archivaci dat používáme pouze vlastní internetovou šifrovanou síť, zajištěnou přístupovými 

hesly.  

Osobní údaje archivujeme pouze po dobu nezbytnou pro výrobu objednaných služeb, po dobu naší 

činnosti do doby vypořádání všech závazků mezi námi a věřiteli, nejméně však jeden rok od 

předání údajů. Osobní údaje neposkytujeme druhým stranám. 

Zároveň prohlašuji, že všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s daty, jsou poučeni o jejich 

zpracování a ochraně osobních údajů. 

Vaše údaje jsou pravidelně aktualizovány z veřejných databází a  tím jsou tyto údaje poskytovány 

dobrovolně. 

Tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), Vás 

informujeme, že: 

- osobní údaje budou zpracovávány na základě svobodného souhlasu, a to za výše 

uvedených podmínek, důvodem poskytnutí osobních údajů. Při zpracování osobních údajů 

nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. 

- Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřila zpracováním 

osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčila zástupce pro plnění povinností ve smyslu 

Nařízení. 

- Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje Subjektu jiným třetím osobám.   

- Evidovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 

právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování.  

- Evidovaný subjekt má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo 

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že při zpracování osobních 

údajů postupujeme v rozporu s nařízením. 

 

V Kralupech n. Vlt. 20.4.2018 

 

Kontaktní osoby:  

Ing. Luboš  Černý - jednatel společnosti  

info@rytci.cz 

 

Lukáš Černý 

vyroba@rytci.cz 
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