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Informace o ochraně osobních údajů 
 

I. Základní ustanovení 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaroslav Michálek - KARTONÁŽ, IČO:13547267 
se sídlem Bulharská 1730, Pardubice, 530 03 (dále jen: „správce“). 
Kontaktní údaje správce jsou 

 adresa: Jaroslav Michálek – KARTONÁŽ, Bulharská 1730, Pardubice, 530 03 

 email: odbyt@obaly-kartonaz.cz 

 telefon: 466 611 313 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Důvod zpracovávání osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány výhradně pro účely předpokládané Nařízením, a 
to především v souvislosti s naším obchodním vztahem: 
a) k plnění smlouvy 
b) k nabízení našich produktů nebo služeb 
c) k vyřízení objednávky 
d) ke kontaktování nebo reakci na žádost za použití metod elektronické komunikace (e-mail, 
telefon) 

III. Právní důvod 
V závislosti na typu údajů můžeme osobní údaje zpracovávat z jednoho nebo více uvedených 
právních důvodů, které jsou uvedeny v článku 6 odst. 1 Nařízení: 
a) oprávněný zájem 
b) Váš souhlas, je-li zapotřebí 
c) právní povinnost nebo oprávnění 
 

IV. Typy osobních údajů 
Zpracováváme osobní údaje související s uzavřením a vedením obchodních vztahů a 
poskytováním údajů o našich produktech nebo službách, například: jméno, příjmení, název 
Vaší společnosti nebo název zaměstnavatele, telefonní číslo, místo doručení produktů, DIČ a 
další údaje vyplývající z právních požadavků nebo pro něž jste udělili svůj souhlas. 
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V. Vaše práva 
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: 
a) požadovat přístup ke svým osobním údajům u správce 
b) požadovat, aby správce provedl opravu vašich osobních údajů 
c) požadovat, aby správce provedl výmaz vašich osobních údajů 
d) požadovat, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů 
e) přenos vašich osobních údajů 
f) podat stížnost k dozorovému úřadu 
Budete-li chtít využít výše uvedených práv, kontaktujte prosím firmu Jaroslav Michálek – 
KARTONÁŽ s uvedením svého konkrétního požadavku. 
 

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
Správce prohlašuje,že: 
a) přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů 
b) k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby 
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