
Ochrana osobních údajů (GDPR) 
Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových stránek společnosti 
 FIMADA GROUP, s.r.o., se sídlem Mezilesní 549/21, 142 00 Praha 4 Lhotka, IČO: 03332501,                                  
tel. +420775206050, E-mail: sekretariat@fimada.cz, www.fimada.cz, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 229370 (dále jen „FIMADA“), která tak působí jako správce osobních 
údajů.  

FIMADA postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů č. 101/2000 
Sb., ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Od 25.5.2018 se 
namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídíme při zpracování Vašich osobních údajů nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů ze dne 26.4.2016 (dále jen „Nařízení“, setkáváme se také zkratkou „GDPR“ – General Data 
Protection Regulation). 

1. Kontaktní údaje správce 

V případě, že budete mít dotazy na zpracování Vašich osobních údajů se na FIMADA můžete obracet 
prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 

FIMADA GROUP, s.r.o., se sídlem Mezilesní 549/21, 142 00 Praha 4 Lhotka, IČO: 03332501,                                   
tel. +420775206050, E-mail: sekretariat@fimada.cz, www.fimada.cz, ID datové schránky: zknm9ry. 

2. Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů  

Správce nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.   

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro 
účely:  

• Souhlas se zpracováním osobních údajů, 
• zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb,  
• výběrového řízení na volná pracovní místa a uzavření pracovní smlouvy,  
• obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, 
• plnění povinností vyplývajících ze smluv,  
• plnění zákonných povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,  
• vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů,  
• zodpovězení dotazů potenciálním klientům,  
• ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb), 
• registrace na konference, semináře či jiné akce organizované FIMADA. 

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá správce vaše 
kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení, a to do doby než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte 
nesouhlas.  

4. Zásady pro zpracování osobních údajů  
 

FIMADA samozřejmě považuje ochranu osobních údajů za důležité a věnuje GDPR patřičnou pozornost. Vaše 
osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výkon činností a využitím služeb FIMADA. 
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými právními předpisy. 

a. Zásada zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na 
základě alespoň jednoho právního titulu. 

b. Zásada korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a 
transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou 
Vaše osobní údaje předávány. Patří sem také naše povinnost Vás v případech závažného porušení 
bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat. 

c. Zásada účelového omezení, jenž umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným 
účelem. 

d. Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a 
přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování. 



e. Zásadu přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou 
aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů. 

f. Zásadu omezení uložení, která nám ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná 
pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány. Jakmile tedy pomine doba pro zpracování nebo účel 
zpracování, Vaše osobní údaje vymažeme nebo je anonymizujeme, tedy upravíme tak, aby nebyly propojitelné 
s Vaší osobou. 

g. Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která nám ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit 
a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Z těchto důvodů přijímáme 
četná technická i organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů. Současně dbáme na to, aby k 
Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci. 

h. Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost umět doložit soulad všech shora vyjmenovaných podmínek. 

5. Zdroje osobních údajů 

Zpracovávané osobní údaje získáváme přímo od vás (subjektů údajů), nebo nepřímo od vás při využívání našich 
služeb. 

Předáním informace o Vaší e-mailové adrese získává FIMADA možnost zasílání obchodních sdělení FIMADA 
(newsletterů a obchodních nabídek) elektronickými prostředky na tyto adresy a to až doby, kdy s takovým užitím 
vyslovíte nesouhlas. 

U zasílání obchodních sdělení elektronicky budete mít vždy možnost jednoduchým způsobem a zdarma 
odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy. 

6. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme  

Identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě, IČO, DIČ)  

Kontaktní údaje (E-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa, kontakt pro poskytnutí referencí)  

Ekonomické údaje (bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, 
daně, apod.) 

Pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, 
pracovní hodnocení, pracovní ocenění, apod.) 

Údaje o oblasti Vaší působnosti () 

7. Právní důvody pro zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů v rámci výše uvedených činností probíhá na základě odpovídajících právních důvodů, 
kterými jsou: 

Plnění právní povinnosti - vztahující se na správce. Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich 
zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce.  

Plnění smlouvy - Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění 
z něj, případně také před uzavřením smlouvy. 

Souhlas subjektu údajů - souhlas, který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů. 

Oprávněný zájem správce, který spočívá zejména v ochraně majetku a zamezení podvodům, předávání 
osobních údajů v rámci FIMADA pro vnitřní administrativní účely a zajištění bezpečnosti počítačové sítě. 

8. Předávání osobních údajů 

Za účelem naplnění zákonných povinností může FIMADA předat vybraná data určeným subjektům (například 
orgánům veřejné moci). Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat vně FIMADA je 
dáno individuálními souhlasy subjektů údajů. 

9. Doba uchování osobních údajů 

Údaje se uchovávají pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních údajů a pak 
jsou zlikvidovány nebo archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze 
po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. 

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba 
uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.  



Osobní údaje související s plněním smluvních závazků na dodávky projektů, produktů a služeb jsou uloženy do 
10 let od ukončení smluvního vztahu na dodávku. 

Prostory společnosti nejsou sledovány kamerovým systémem. 

10.  Práva subjektu údajů 

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s podmínky ochrany osobních údajů a obecně 
závaznými právními předpisy. Pokud se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich 
osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem máte právo:  

• Na přístup k osobním údajům, dle čl. 15 GDPR, týkajícím se vás jako subjektu údajů,  
• odvolat udělený souhlas se zpracováním, 
• na opravu, 
• na výmaz, 
• vznést námitku proti zpracování, 
• na omezení zpracování, 
• na přenositelnost osobních údajů. 

 
Chcete-li vědět, jaké údaje o Vás uchováváme, zašlete nám žádost. Máme také zájem na tom, aby Vaše osobní 
údaje byly správné a přesné. Zjistíte-li, že údaje o Vás jsou chybné či nepřesné, můžete požadovat jejich opravu 
či úplně odstranění. 

Obchodní sdělení posíláme pouze na Vaše kontaktní údaje, které jsme získali přímo od Vás v rámci naší činnosti 
a spolupráce. Používáme je pouze pro rozvoj naší spolupráce, nepředáváme je třetím stranám. Rádi bychom 
s Vámi zůstali v kontaktu a zákon v těchto případech nevyžaduje Váš souhlas. I když bychom byli neradi, zasílání 
obchodních sdělení můžete odmítnout zasláním e-mailu na adresu sekretariat@fimada.cz s předmětem 
„Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení“. 

 
11.  Uplatnění práv subjektu údajů 

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z GDPR, počínaje dnem 25. 5. 2018. Práva musí subjekt 
údajů uplatňovat vůči správci osobních údajů, a to zasláním žádosti na datovou schránku FIMADA: zknm9ry,         
e-mailem na sekretariat@fimada.cz  nebo osobním či elektronickým podáním. Více informací ke způsobu podání 
je uvedeno na webové stránce www.fimada.cz. 

Před zpracováním žádosti má FIMADA právo a povinnost ověřit identitu žadatele. 

12.  Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad                  
na ochranu osobních údajů. 

Kontakt: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
tel.: 234 665 111 
web: www.uoou.cz 
 


