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Informace podle čl. 13 GDPR 
  
Firma Havlíček truhlářství s.r.o. jako správce osobních údajů tímto v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „nařízení“), informuje své zákazníky o níže uvedených skutečnostech:  
 
Identita správce osobních údajů  
Správcem osobních údajů je obchodní společnost Havlíček truhlářství  s.r.o., se sídlem Vítějeves 214, 56906, IČ: 274 
60 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka  20246.  
 
Účel zpracování osobních údajů  
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o dílo či objednávky, kterou s námi uzavřete. Ke zpracování 
Vašich osobních údajů dochází již při obdržení Vaší objednávky našich produktů (návrhu na uzavření smlouvy) a dále 
při plnění uzavřené smlouvy o dílo či objednávky. Osobní údaje zpracováváme také za účelem ochrany práv a 
oprávněných zájmů při uplatňování Vašich nároků z vadného plnění ze záruky za jakost či podle občanského 
zákoníku. Účelem zpracování Vašich osobních údajů může být též ochrana našich práv a oprávněných zájmů 
spočívajících ve vymáhání pohledávky na úhradu ceny díla, kupní ceny či obdobné úplaty podle smlouvy v případě, 
kdy nedošlo k úplnému včasnému zaplacení takové úplaty z Vaší strany, ač k ní po právu dojít mělo. Osobní údaje 
budeme zpracovávat k plnění povinností podle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a zákona o dani z přidané 
hodnoty.  
  
Rozsah osobních údajů, které zpracováváme 
Jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, případně korespondenční adresu, adresu elektronické pošty, telefonní 
číslo 
  
Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány  
Osobní údaje zákazníků budeme zpracovávat po dobu plnění práv a povinností z kupní smlouvy vztahující se k 
předmětu smlouvy a po dobu trvání poskytnuté záruky za jakost, eventuálně do doby zaplacení kupní ceny, nejdéle 
však po dobu stanovenou zákonem o účetnictví, zákonem o dani z příjmů a zákonem o dani z přidané hodnoty, tj. 10 
let k uchování daňových dokladů od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo plnění.  
  
Kategorie příjemců osobních údajů 
Osobní údaje zákazníků jsme povinni předávat státním orgánům majícím v působnosti státní správu na úseku správy 
daní. V případě soudního sporu budou osobní údaje předány též příslušnému soudu.  
  
Práva subjektů údajů  
Zákazníci mají podle nařízení právo 
požadovat přístup k osobním údajům, které zpracováváme, za podmínek čl. 15 nařízení, žádat opravu nepřesností ve 
zpracovávaných osobních údajích za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení, žádat výmaz osobních údajů za podmínek 
čl. 17 nařízení, žádat omezení zpracování osobních údajů za podmínek 18 nařízení, získat osobní údaje, jež 
zpracováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci, za 
podmínek čl. 20 nařízení, vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek čl. 21 nařízení, podat stížnost 
k Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek čl. 77 nařízení.  
  
Ostatní skutečnosti  
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracovávání ani profilování. 
 


