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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost MAKPAK s r.o., IČ: 03437868, se sídlem Lidická 2857/42a, 69003 Břeclav, zapsaná
v obchodním rejstříku u KOS Brno, oddíl C, vložka 84810 (dále jen „MAKPAK“) tímto dokumentem
poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajích
v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1.

Správce osobních údajů - Správcem osobních údajů je společnost MAKPAK, kterou můžete
kontaktovat písemně na adrese provozovny Lidická 2857/42a, 69003 Břeclav nebo
elektronicky formou emailu info@makpak.cz nebo servis@makpak.cz
2. Účel zpracování osobních údajů - Osobní údaje subjektů jsou ve společnosti MAKPAK
zpracovávány pro následující účely:
• plnění smluvních povinností
• realizace vzájemných obchodních vztahů
• vzájemná komunikace a informování
• ochrana právních nároků společnosti MAKPAK
3. Právní základ pro zpracování osobních údajů
• nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
• nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů společnosti MAKPAK,
kterými jsou ochrana právních nároků v případě sporu s obchodním partnerem
4. Kategorie subjektů osobních údajů - Společnost MAKPAK zpracovává údaje svých
obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, řádně poskytovat
služby, na kterých se smluvní strany dohodli a aby mohla efektivně komunikovat se svými
obchodními partnery. Společnost MAKPAK zpracovává následující osobní údaje:
• Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, titul, pracovní zařazení)
• Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa)
• Informace ze záznamů telefonických hovorů a jiné komunikace

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5. Příjemci osobních údajů - Osobní údaje mohou být dále předány externím subjektům v
rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy nebo dalších povinností (např. dopravce,
externí IT společnosti, externí účetní, daňový poradce, advokát, auditoři, pojišťovací
zprostředkovatelé).
6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy - Osobní údaje budou uloženy po celou
dobu trvání obchodního vztahu mezi subjektem a společností MAKPAK. Po jeho ukončení
budou údaje uchovány po dobu nezbytně nutnou. Nebo do doby, dokud subjekt
nepožádá správce, aby o něm dále tyto údaje nezpracovával.
7. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí - Osobní údaje jsou získány od subjektů údajů,
ze smluvní dokumentace uzavřené mezi společností MAKPAK a subjektem údajů a dále z
veřejně dostupných rejstříků, objednávek, seznamů, návštěv, internetových stránek.
8. Práva subjektů údajů - Tímto společnost MAKPAK poskytuje informace o tom, že subjekt,
jehož údaje jsou zpracovány má následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům
• právo informovat se o tom, jaké údaje jsou o subjektu ve společnosti MAKPAK
uchovávány, zpracovány
• právo na opravu nebo omezení zpracování
• právo na výmaz osobních údajů v případě, že společnost dovršila účel zpracování
takových údajů
• právo na přenositelnost údajů k jinému správci
• právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů
9. Obchodní sdělení - Zákazník má možnost vyjádřit v rámci vyřízení objednávky souhlas se
zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání informací souvisejících se službami
Správce na elektronickou adresu zákazníka či jiný kontakt jím zvolený. V případě, že
zákazník kontaktuje Správce pomocí emailové adresy uvedené na internetových stránkách,
zpracovává Správce tyto údaje za účelem zodpovězení zákazníkova dotazu. Zákazník
kontaktováním Správce vyjadřuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro tento
účel.

V Břeclavi dne 21.5.2018

Bc. Klára Brůčková, jednatel
Michal Tuček, jednatel

