
 

 

Prohlášení o ochraně soukromí 

Společnost ALSO Slovakia s.r.o. se sídlem: Palisády 33, Bratislava 811 06, IČO: 36 726 630, DIČ: 
2022312083, zapsána v Obchodním rejstříku Okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 44145/B, 
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu ABC Data CZ s.r.o., odštěpný 
závod, IČO: 072 86 091. DIČ: CZ684549679, se sídlem Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, 
Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78812 (dále 
jen "My" nebo "ABC Data") jakožto správce údajů shromažďujeme v rámci procesu spolupráce 
následující dokumenty obsahující vaše osobní údaje ("osobní údaje"): 

a) žádost podnikatele nebo společnosti 

b) rámcovou smlouvu o obchodní spolupráci 

c) kopii dokladů o registraci podnikatele nebo společnosti. 

Společnost ABC Data shromažďuje vaše osobní údaje za účelem vytvoření obchodní spolupráce 
se společností ABC Data. Pokud společnost ABC Data s vámi nezahájí obchodní spolupráci, vaše osobní 
údaje obsažené v předložených dokumentech budou společností ABC Data odstraněny. 

Společnost ABC Data nebude zpracovávat osobní údaje pro jiné účely než takové, jaké jsou v souladu 
s výše popsanými účely, pokud jejich zpracování není požadováno zákonem nebo pokud neposkytnete 
souhlas, aby ABC Data zpracovala vaše data takovým způsobem. 

Sběr, zpracování a využívání osobních údajů společností ABC Data je založeno na čl. 6 (1),b),c) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR"), tj. když je zpracování nezbytné 
k podniknutí dalších kroků, na žádost datového subjektu, před uzavřením smlouvy a je nutné splnit 
zákonnou povinnost na straně správce. 

Společnost ABC Data může předávat osobní údaje těmto třetím stranám pro účely uvedené v tomto 
dokumentu: 

a) společnostem, které patří do skupiny ALSO Group, které jsou uvedeny na adrese: www.also.com  

b) subjektům, se kterými společnost ABC Data uzavřela dohodu o spolupráci (dále jen "zpracovatel"), 
včetně subjektů, které společnost ABC Data pověřila zničením dat. Tyto subjekty budou v souladu 
s dohodami, které uzavřely se společností ABC Data, povinny aplikovat odpovídající bezpečnostní, 
technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat je pouze v souladu 
s pokyny poskytnutými společností ABC Data.  

c) Správním orgánům a kontrolním orgánům; pokud je to nezbytné k dosažení výše uvedených cílů 
a k plnění zákonem stanovených povinností, mohou být osobní údaje předávány kontrolním 
orgánům, soudům a jiným orgánům (např. daňovým orgánům a orgánům činným v trestném 
řízení), nezávislým externím poradcům (např. auditorům) nebo subjektům poskytujícím výhody. 

ABC Data se zavazuje, že bude používat všechna vhodná bezpečnostní opatření, technická 
i organizační, k ochraně vašich osobních údajů. Osobní údaje budou ukládány společností ABC Data 
a/nebo datovými zpracovateli pouze v rozsahu nezbytném pro navázání spolupráce se společností 
ABC Data nebo v případě zamítnutí vaší žádosti budou zničeny. Osobní údaje budou zpracovávány 
pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů, pro které se tato data shromažďují, pro plnění 

www.also.com%20


 

 

povinností vyplývajících ze zákona, maximálně po dobu zajištění materiálů nezbytných pro soudní 
řízení (včetně daňového řízení) a na dobu omezenou podle vašich požadavků a požadavků společnosti 
ABC Data. ABC Data se v rámci spolupráce se svými obchodními partnery týkající se ochrany osobních 
údajů řídí dokumentem  „Pravidla ochrany osobních údajů“, který naleznete na 
https://www.also.com/ec/cms5/cs_5845/5845/zapati/informace/downloads/index.jsp.  

 
Máte následující práva týkající se ochrany údajů: V souladu s platnými právními předpisy o ochraně 
údajů máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu (tj. úřadu na ochranu osobních údajů 
nebo nadřízenému orgánu). 

 Navíc máte právo na: 

a) vyžádání přístupu k vašim osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od společnosti 
ABC Data potvrzení, že jsou zpracovávány osobní údaje týkající se subjektu údajů a pokud jsou, má 
právo na přístup k nim. Na základě vašeho požadavku je vám společnost ABC Data povinna 
poskytnout kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány. Za další kopie požadované subjektem 
údajů může společnost ABC Data účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních 
nákladů. 

b) opravu údajů: máte právo opravit nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Máte právo na to, 
aby byly vaše neúplné osobní údaje doplněny s ohledem na účel zpracování, včetně toho, že máte 
možnost k nim přidat doplňující výrok. 

c) na vymazání (“právo být zapomenut”): v situacích, které jsou předvídány zákonem máte právo 
vyžádat si, aby ABC Data bez zbytečných prodlev vymazala osobní údaje, které se vás týkají. 
ABC Data má povinnost vymazat osobní data bez zbytečných prodlev. 

d) omezení ve zpracovávání: v takovém případě ABC Data na vyžádání označí daná data a jejich 
zpracovávání může být limitováno pouze pro konkrétní účely.  

e) přenositelnost dat: za určitých okolností vám musí být umožněno získat osobní údaje, 
které se týkají vaší osoby a které jste poskytli společnosti ABC Data v strukturovaném, běžně 
používaném, strojově čitelném, interoperabilním formátu. A musí vám být umožněno přenést je 
k jinému správci.    

f) právo vznést námitky: musíte mít právo namítat, na podkladě něčeho, co se vztahuje k vaší 
konkrétní situaci, kdykoliv během zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Společnost 
ABC Data může podléhat povinnosti ukončit zpracování takových osobních údajů. 

Pokud máte nějaké další dotazy ohledně osobních údajů nebo uplatňování práv na ochranu údajů, 
kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti emailové na adrese: 
privacy.CZ@also.com.  

Tímto bychom Vás chtěli upozornit, že toto prohlášení může být pravidelně aktualizováno v souladu 

s platnými právními předpisy (například v souvislosti s implementací nových systémů a procesů, 

které zahrnují použití osobních údajů) a že v takovém případě Vás budeme informovat o změnách. 
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