
Informace o zpracování osobních údajů 

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů 

a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

„Nařízení“) Vás informujeme, že společnost 

EUROEXPRES CZECH s.r.o., se sídlem Breitcetlova 879/7, 198 00, Praha 9,  IČO: 

28503325, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  oddíl C, 

vložka 146350 (dále jen „Správce“) 

při plnění smlouvy, jejímž předmětem je služba zprostředkování přepravy a s ní související 

služby (např. zajištění pojištění, skladování, fakturace apod.) zpracovává osobní údaje typu: 

 jméno a příjmení, titul 

 e-mail, fax 

 telefonní číslo 

 adresa 

 IČO, DIČ 

 

Zpracováním se dle Nařízení čl.4, ods. 2) rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s 

osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 

automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, 

uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, 

šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo 

zničení. 

Objednáním našich služeb berete na vědomí informace, že: 

 výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem našeho oprávněného zájmu, 

tj. plnění smlouvy (služba zprostředkování přepravy a s  ní související služby, např. 

pojištění, skladování, zpracování objednávky, fakturace apod.) či k plnění zákonných 

povinností Správce.  

 

 osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po nezbytně nutnou dobu plnění 

smlouvy případně archivovány v souladu s platnou legislativou nařizující Správci 

archivaci dokladů. 

 

 zpracování provádí Správce v jeho sídle, pobočkách či na kontaktních adresách a to 

jednotlivými zaměstnanci Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí výpočetní 

techniky, případně manuálním způsobem v listinné podobě a to za dodržení všech 

bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem byla 

Správcem přijata veškerá možná technická i organizační opatření, aby nedošlo 



k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, ztrátě, neoprávněným 

přenosům, zničení apod. 

 

 zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 

mohou zpracovávat i externí dodavatelé služeb (daňový poradce, poskytovatel 

webhostingu, správce software). 

 

 

 máte právo: 

 

 požadovat informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme 

 mít přístup ke svým osobním údajům  

 požadovat jejich opravu nebo aktualizace  

 požadovat informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů 

 na výmaz Vašich osobních údajů  

 na omezení zpracování Vašich osobních údajů  

 na přenositelnost Vašich údajů  

 odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

 obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě  

            pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních   

            údajů 

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailové 

adrese euroexpres@euroexpresczech.cz.  

 

mailto:euroexpres@euroexpresczech.cz

