
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je ZB-BAU s.r.o., IČ: 038 93 715, se sídlem Olbramovice 327, 671 76 
Olbramovice u Moravského Krumlova, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Brně 
dne 16. března 2015, oddíl C, vložka 87293.

ZB-BAU s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ZB-BAU s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, vyplňujete určité údaje o sobě nebo Vaší
společnosti. Těmito údaji jsou zpravidla:

 Vaše jméno a příjmení,
 obchodní firma,
 adresa nebo sídlo společnosti,
 telefonní číslo a
 e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní 
údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám 
informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou 
zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, 
relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby 
či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle 
platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci 
nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 



Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 právo na přístup k osobním údajům,
 právo na opravu,
 právo na výmaz („právo být zapomenut"),
 právo na omezení zpracování údajů,
 právo vznést námitku proti zpracování a
 právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Příjemci osobních údajů

ZB-BAU s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří 
plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

 fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením 
(programátoři)

 správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné 
míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený 
přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností 
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: info@zbbau.cz

V Olbramovicích dne 26. 2. 2019


