
Informace o zpracování osobních údajů 
 

 

Správce osobních údajů 

 Point4u, s.r.o. 

 IČ: 291 99 425 

 se sídlem Nádražní 1879/12, 664 51 Šlapanice 

 zástupce: Jaromír Veit 

 e-mail: veit@point4u.cz 

 

Účely zpracování osobních údajů 

 zaměstnanců - výkon práce zaměstnanci pro zaměstnavatele; 

 uchazečů o zaměstnání - výběr vhodných zaměstnanců; 

 dodavatelé/obchodní partneři - zajištění dodávky zboží a služeb správci, obchodní 

spolupráce;  

 klienti: prodej zboží a poskytování služeb dle uzavřených smluv. 

 

Právní základ zpracování osobních údajů 

 plnění smluv uzavřených se zaměstnanci (včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr), dodavateli, obchodními partnery a klienty; 

 plnění právních povinností uložených správci právními předpisy; 

 oprávněné zájmy správce či třetí strany (určení, výkon nebo obhajoba právních nároků 

správce; výběr vhodných zaměstnanců; elektronická komunikace se subjekty údajů). 

 

Příjemci osobních údajů 

 externí IT správce; 

 externí účetní; 

 v případě zaměstnanců příslušné úřady a orgány, a to za účelem splnění zákonných 

povinností (zejména v souvislosti s odváděním daní, zdravotního a sociálního pojištění). 

 

Doba uložení osobních údajů 

 Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu nutnou k dosažení účelů, 

pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nejdéle však po dobu stanovenou právními 

předpisy a interní směrnicí správce. 

 

Práva subjektů údajů 

 právo na přístup – subjekt údajů je oprávněn požadovat po správci informace o tom, zda 

zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, má právo na přístup k těmto osobním údajům; 

 právo na opravu – subjekt údajů je oprávněn po správci požadovat opravu nepřesných 

osobních údajů, které se ho týkají, a je oprávněn neúplné osobní údaje doplnit; 

 právo na výmaz – subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby správce bez zbytečného 

odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a správce je povinen tyto údaje 

vymazat, pokud: 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány; 

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje poskytnuty, a neexistuje 

žádný další právní důvod pro zpracování; 

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro zpracování; 

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; 

správce není informace povinen vymazat, pokud je jejich zpracování nezbytné: 



a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

b) pro splnění právní povinnosti; 

c) pro určení, výkon nebo obhajobu právních kroků; 

 právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil 

zpracování, pokud: 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 

správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo 

toho o omezení jejich použití; 

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je 

požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 

důvody správce převažují nad odůvodněnými důvody subjektu údajů; 

 právo vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho 

konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej 

týkají, na základě oprávněných zájmů správce či třetí strany (správce přestane údaje dále 

zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují 

nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků) a právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro účely 

přímého marketingu; 

 právo na přenositelnost – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, 

jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a 

právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje 

poskytnuty, bránil, a to v případě, že:  

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; 

b) zpracování se provádí automatizovaně; 

a právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to 

technicky proveditelné; 

 právo odvolat souhlas – se neuplatní, neboť správce nezpracovává osobní údaje subjektu 

údajů na základě souhlasu; 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů je oprávněn podat ohledně 

zpracování osobních údajů stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

Povinnost poskytnout osobní údaje  

 Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření příslušné smlouvy 

mezi subjektem údajů a správcem. Bez poskytnutí potřebných údajů nelze smlouvu uzavřít, 

neboť zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné k plnění smlouvy a s ní souvisejících 

povinností, stanovených právními předpisy. 

 

Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím. 

 

Správce neprovádí zpracování osobních údajů formou profilování či jiného automatizovaného 

rozhodování. 

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s právními předpisy a řádně 

vyřizuje žádosti subjektů související s uplatněním jejich práv dle právních předpisů a vnitřní 

směrnice správce. 


