
Ochrana Osobních údajů 
Společnost Stavební Engineering Přerov s.r.o. (dále jako „Staveng“) dbá na ochranu soukromí 
a osobních údaju,̊ kterou považuje za svou prvor ̌adou povinnost. S osobními údaji nakládáme 
výhradne ̌v souladu s platnými právními předpisy.  
Zavazujeme se učinit veškerá opatr ̌ení, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám 
poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v pr ̌ípadech existence právního titulu pro 
zpracování osobních údajů.  

Vzhledem k pr ̌ijetí Nar ̌ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nar ̌ízení o ochraně osobních údajů – (dále jen „GDPR“), za 
účelem ochrany základních práv a svobod fyzických osob, publikujeme tyto zásady ochrany soukromí. 

Účely zpracování vašich osobních údaju ̊ 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí individuálních služeb a 
zavedení našich produktů a služeb, které si s námi sjednáváte buď samostatně, nebo jsou zpracovávány 
pro úc ̌ely kupní smlouvy či kupní smlouvu zpravidla doprovázejí pr ̌i jejím uzavření, nelze však vyloučit, 
že právním základem zpracování osobních údajů bude i jiný, nepojmenovaný, smluvní vztah. Pokud 
jsme zpracovateli osobních údajů, což nemusí být vždy, tak platí, že osobní údaje zpravidla 
nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, ale hlavně z důvodů nezbytných pro plnění smlouvy 
nebo pro provedení opatr ̌ení pr ̌ed uzavřením smlouvy na vaši žádost; dále zpracováváme osobní údaje 
z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, popr ̌. je zpracování 
nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud výjimečně, napr ̌. z důvodů zasílání našeho 
newsletteru, zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi udělovaného souhlasu, chráníme 
osobní údaje také v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí.  

V pr ̌ípadě, že osobní údaje zpracováváme z důvodů našich oprávněných zájmů, plynou tyto oprávněné 
zájmy zejména ze samostatného smluvního ujednání se zákazníkem – subjektem údajů. Jinak našimi 
oprávněnými zájmy jsou také simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem 
nejvýhodnějšího produktu; r ̌ízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré služby, které 
souvisejí se správou produktu c ̌i služeb nebo vyr ̌ešili vaše požadavky, pr ̌ání a stížnosti apod.; prevence 
a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; pr ̌edcházení praní špinavých 
peněz, financování terorismu, embarga; zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace 
protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku, testování změn softwaru a hardwaru; výzkum 
a vývoj produktů nebo služeb a analýz vývoje trhu, zpracování analýz anonymizovaných dat pro 
historické, statistické a vědecké účely. 

Právní základ pro zpracování 

Právním základem zpracování osobních údaju ̊ jsou zejména platné právní předpisy CŘ, 
nar ̌ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrane ̌ 
fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údaju ̊ a o volném pohybu tečhto údaju ̊ a 
o zrušení smeřnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochrane ̌ osobních údaju ̊ – GDPR). Z českých 
právních předpisu ̊ je to zejména zákon č. 253/2008 Sb., o neǩterých opatřeních proti legalizaci 
výnosu ̊ z trestné činnosti, v platném zneňí (tento zákon ukládá povinnost provádeť identifikaci a 
kontrolu zákazníku)̊, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zneňí, zákon č. 127/2005 
Sb. o elektronických komunikacích, v platném zneňí.  

Kategorie osobních údaju ̊

Společnost Staveng nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to nebude výslovně 
dohodnuto ve smlouvě či jiném právním dokumentu, v tomto pr ̌ípadě bude projednán i právní základ 
zpracování takových osobních údajů.  

Příjemci a zpracovatelé osobních údaju ̊ 



Společnost Staveng může nebo musí osobní údaje poskytnout zejména těmto kategoriím prí̌jemců: 

• orgánum̊ ver ̌ejné moci a jiným subjektum̊, pokud to bude vyžadovat platný právní pr ̌edpis 
nebo to bude uloženo rozhodnutím orgánu ̊správní či soudní moci;

• účetním a danǒvým poradcum̊, popr ̌. svým právním zástupum̊;
• v případe ̌ pojistné události pojišt ̌ovne ̌ a dalším subjektum̊, pokud tato 

povinnost plyne z uzavřené pojistném smlouvy;
• poskytovatelum̊ poštovních a komunikacňích služeb a služeb elektronických 

komunikací;
• poskytovatelum̊ platebních služeb a zpracovatelum̊ plateb;
• dalším osobám a subjektum̊, Staveng.

Doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy 

• Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme podle
zákonných lhůt, které nám ukládají právní pr ̌edpisy.

• Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou vůči vám uplatňujeme, je 10 let ode dne,
kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a společnost Staveng, pr ̌ípadně
10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování
vyplývá zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pr ̌ípadně ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pr ̌idané hodnoty, v platném znění. Důvodem pro takové
zpracování je zákonná povinnost

• nebo legitimní zájem společnost Staveng. Po uplynutí této doby budou všechny vaše osobní
údaje smazány, pokud během doby zpracování nevyvstane jiný zákonný důvod pro delší dobu
zpracování, popr ̌. nevyvstane zatím nepr ̌edpokládaný oprávněný zájem společnost Staveng.

• Máme nastavena pr ̌ísná vnitr ̌ní pravidla, která opodstatňují zákonnost držení osobních údajů.
• Osobní údaje, které zpracováváme s vašim souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání

účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údaju ̊ 

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, zákonně a korektně. Jakožto subjekt údajů máte 
právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o zpracování vašich osobních údajů.  

Náleží vám: 

• právo na přístup k osobním údaju ̊m – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o
vás společnost Staveng zpracovává;  

• právo na opravu osobních údaju ̊ – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou
nepr ̌esné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění; ́  

• právo na výmaz osobních údaju ̊ (právo být zapomenut) – máte právo požadovat výmaz svých
osobních údajů, pokud nejsou potr ̌ebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste 
odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke 
splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 
společnosti;   

• právo na omezení zpracování osobních údaju ̊ – máte právo požadovat omezení zpracování,
pokud popíráte pr ̌esnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale 
odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané 
osobní údaje zpracovávat  i po té, co nejsou potr ̌ebné k účelu, pro který byly vámi společností 
Staveng  poskytnuty (napr ̌. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi 
zpracovávané osobní údaje potr ̌ebujete), nebo jste vznesli námitku proti zpracování, pr ̌ičemž 
není zr ̌ejmé, zda náš oprávněný zájem pr ̌evažuje nad vašimi oprávněnými zájmy;  



• právo na přenositelnost osobních údaju ̊ – v pr ̌ípadě automatizovaného  zpracování osobních
údajů, které je založeno na uzavr ̌ené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo 
na tzv. pr ̌enositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně 
používaném  a strojově čitelném formátu, se kterým společnost Staveng pracuje;   

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údaju ̊– kdykoli můžete vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného 
zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje 
zpracováváme pro účely prí̌mého marketingu. V takovém prí̌padě vaše osobní údaje již nadále 
nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;   

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údaju ̊– v prí̌padě, že jste nám poskytli souhlas
se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento 
souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo pr ̌ed odvoláním souhlasu, je 
zákonné;   

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úr ̌ad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme v pr ̌ípadě potr ̌eby aktualizovat. Doporučujeme tyto Zásady 
pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, 
které jste nám dali k dispozici.   

Cookies 

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi 
webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „tr ̌etích stran“ (tedy cookies pocházejících 
z internetových stránek tr ̌etích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských 
preferencí  a údajů, potr ̌ebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (napr ̌. obsah vašeho 
nákupního košíku). Cookies tr ̌etích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců 
chování, cílení reklamy a to za pomoci tr ̌etích stran – poskytovatelů webových statistik. Cookies tr ̌etích 
stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a 
poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další tr ̌etí stranou.  

Využíváme zejména následující cookies: 

• Google Analytics
• Google AdWords
• Facebook Pixel
• Sklik
• Matomo


