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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DODAVATELE  A
ODBĚRATELE

Naše společnost NAVEL, spol. s r.o., IČO 60070021, Nová 641, 382 32 Velešín je správcem osobních 
údajů našich dodavatelů, odběratelů ( „klienta“).
Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(„GDPR“) a na to navazujících právních předpisů. 

Jaké osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje klienta zejména v tomto rozsahu: 

- název a sídlo odběratele, dodavatele
- identifikační číslo a daňové identifikační číslo
- bankovní spojení
- jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu kontaktních osob dané firmy

Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?
Společnost zpracovává osobní údaje klientů zejména z těchto důvodů (účelů):

- uzavření příslušné smlouvy nebo vyřízení objednávky
- vedení databáze dodavatelů a odběratelů a jejich kontaktních údajů
- fakturace a vedení účetnictví
- vedení pohledávek vůči klientům

Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?
Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje z důvodu:

- plnění smlouvy, kterou s klientem uzavřela za účelem dodání objednaných produktů a služeb
- za účelem poskytování informací a našich nabídek

Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?
Klient bere na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

- subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny
po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.)

- společnost neposkytuje osobní údaje klienta třetím osobám

Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?
Společnost bude osobní údaje klienta uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, 
po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (účetní doklady).
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Jaká jsou práva klienta?
- klient je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má 

pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů
- klient je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které 

je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat
- klient je oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení 

zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje 
zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování

Informace jsou platné ode dne 25.5.2018
Případné podněty a dotazy zasílejte na navel@navel.cz
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