
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 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 „Nařízení“).  

 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost F.M.Partner spol. s r.o., IČO 63907097, se sídlem Rudolfovská 

tř. 202/88, 370 01  České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5728 (dále jen „správce“ nebo „společnost“), která Vás tímto 

v souladu s Nařízením informuje zejména o tom, jaké osobní údaje společnost zpracovává, jakým 

způsobem a za jakým účelem s nimi nakládá, z jakých zdrojů osobní údaje získává, komu je poskytuje 

nebo jaká jsou práva subjetku ve vztahu k zpracovávaným osobním údajům.  

Společnost při zpracování osobních údajů ctí a respektuje standardy ochrany osobních údajů                                    

a dodržuje následující zásady: Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje korektně                               

a zákonným a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, 

v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze                 

pro nezbytnou dobu ve vztahu k účelu a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných 

technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či 

protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.  

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčila zástupce pro plnění 

povinností ve smyslu Nařízení. 

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů lze adresovat Společnosti: 

F.M.Partner spol. s r.o. 

Adresa:   Rudolfovská tř. 202/88, 370 01  České Budějovice 

Telefon:  +420 387 023 110 

Email:   obchod@fmpartner.cz 

Datová schránka ID: yzx6r3m 

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to 

v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného 

zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy                   

či k plnění zákonných povinností správce. 

 

 

mailto:obchod@fmpartner.cz


3. Zdroje osobních údajů 

 

 Přímo od subjektů údajů (smluvní dokumentace, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.) 

 Veřejně přístupné registry, rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík apod.) 

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  

 

 Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození) 

 Adresní a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) 

 Údaje ze vzájemné komunikace (ústní, písemné či telefonické) 

 Údaje, jejichž získávání a shromažďování nám ukládají příslušné právní předpisy nebo které 

získáme v souvislosti s poskytováním služeb 

 Popisné údaje (např. bankovní spojení) 

 Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

 Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu                   

ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem 

personálních řízení aj.) 

 

5. Účel zpracování osobních údajů 

 Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

 Jednání o smluvním vztahu 

 Plnění smlouvy 

 Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek 

správce) 

 Archivnictví vedené na základě zákona 

 Výběrová řízení na volná pracovní místa 

 Plnění zákonných povinností ze strany správce 

 

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho pobočkách a sídle 

správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím 

výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení 

všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce 

technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo 

dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 

údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů 

údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se 

ochrany osobních údajů.  

 

 

 



7. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce                     

či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování. 

Typicky jsou tak osobní údaje zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu                                   

a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů.  

Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou 

z důvodu oprávněného důvodu správce či pro plnění zákonných povinností, nejdéle však po dobu 10 

let. Tato lhůta platí při vyrovnání všech závazků, v opačném případě budou osobní údaje uchovány až 

do vzájemného vypořádání. Tyto lhůty mohou být též prodlouženy např. soudním sporem, daňovou 

kontrolou apod.  

 

8. Předávání osobních údajů jiným osobám 

Vaše osobní údaje správce zpřístupní jiným osobám pouze v obvyklém rozsahu a pouze 

zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky spolupracujícím finančním institucím a dodavatelům 

externích služeb,                      za dodržení všech zásad z Nařízení vyplývajících. Dále mohou být osobní 

údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu IT, právním, ekonomickým a daňovým poradcům. 

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty na základě zákonných předpisů orgánům činným v trestním 

řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a 

jiným orgánům veřejné moci.  

Správce nepředává osobní údaje do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský 

prostor) ani mezinárodním organizacím. 

 

9. Právní základ zpracování  

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, 

kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 

V souladu s Nařízením může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů. 

 Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

 Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby. 

 Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce. 

 Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce třetí strany, kromě 

případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu 

údajů vyžadující ochranu osobních údajů.  

 

 

 

 

 



10. Práva subjektů údajů  

Subjekt údajů má následující práva související se zpracováním osobních údajů: 

Právo na přístup k osobním údajům 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o něm společnost 

zpracovává a na přístup k těmto osobním údajům, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Společnost poskytne subjektu údajů nezbytnou součinnost bez zbytečného odkladu po vznesení jeho 

požadavku. 

Právo na opravu 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od společnosti vysvětlení, domnívá-li se, že společnost 

zpracovává nepřesné osobní údaje. Subjekt údajů je v této souvislosti oprávněn požadovat 

opravu/doplnění svých osobních údajů. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat výmaz osobních údajů pokud nastane některá z následujících 

skutečností: 

 Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány. 

 Subjekt údajů odvolá svůj dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje 

žádný další právní důvod pro jejich zpracování. 

 Osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

 Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat, aby společnost omezila zpracování jeho osobních údajů,                   

popírá-li přesnost osobních údajů, jeli zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních 

údajů, nepotřebuje-li společnost osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje                     

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, příp. vznesl-li subjekt údajů námitku proti 

zpracování osobních údajů. Omezení zpracování osobních údajů bude trvat po právními předpisy 

stanovenou dobu. Společnost upozorní subjekt údajů předem na skutečnost, že omezení zpracování 

bude následně zrušeno.  

Právo na přenositelnost údajů k jinému správci 

Subjekt údajů má právo získat od společnosti osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, 

běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. 

požadovat, aby společnost předala tyto údaje přímo jinému správci, je-li to technicky možné), aniž by 

tomu společnost bránila, a to v případě, že zpracování jeho osobních údajů společností je založeno                   

na souhlasu klienta nebo na smluvním vztahu.  

Právo vznést námitku proti zpracování 

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt právo 

kdykoli vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě 

nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro 

zpracování, které převáží nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou 

zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  



Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování 

Společnost neprovádí automatizovaná rozhodování. 

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu 

Pokud se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení 

Nařízení, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého 

bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.  

Dozorovým úřadem pro Českou republiku je: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627, www.uoou.cz. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

V případě, že jsou osobní údaje subjektu zpracovávány na základě jeho uděleného souhlasu                                     

se zpracováním osobních údajů, má subjekt údajů právo tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu 

není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  

 

11. Uplatnění práv klienta 

Subjekt údajů může uplatnit svá práva kontaktováním společnosti prostřednictvím kontaktních údajů 

uvedených v Čl. 1 tohoto Prohlášení.  

O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů bude společnost žadatele neprodleně informovat                         

a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podá požadovanou informaci či informaci                       

o přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet 

žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých specifických případech definovaných v Nařízení není 

společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně 

nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může společnost 

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných 

informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy informován. 

V případě, kdy bude mít společnost důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí 

informací, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho 

totožnosti. 

 

12. Závěrem 

Informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 25.5.2018.  Toto Prohlášení je 

k dispozici na internetových stránkách společnosti www.fmpartner.cz a v sídle společnosti a jeho 

pobočkách.  
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