
Ochrana osobních údajů zákazníků  

 

 

Informace o správci: 
Jméno a příjmení: Jan Novák  

Bydliště: Štefánikova 645, Kralupy nad Vltavou 

IČ: 74753941 

DIČ: CZ8605310802 

Telefon: 724 556 749 

E-mail: novak@interiery-novak.cz 

Kontaktní adresa: Chmelova 550 

 

 

Vážení zákazníci, 

s ohledem k účinnosti nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR bychom Vás 

chtěli informovat, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, které nám poskytnete. 

Již pro zhotovení cenové nabídky potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, adresu realizace, telefonní 

číslo a e-mailovou adresu. 

Pokud nedojde k realizaci zakázky do 3 měsíců od vystavení nabídky, Vaše osobní údaje vymažeme. 

Pokud se domluvíme a k realizaci zakázky dojde, Vaše osobní údaje, doplněné o fakturační adresu, 

použijeme pro vystavení faktury. Následně pak jsme povinni uchovat doklady obsahující Vaše osobní 

údaje po dobu 5 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s 

vystavenou fakturou (dle zákona o účetnictví), respektive po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, 

ve kterém se plnění uskutečnilo (dle daňového zákona) pro plátce DPH. 

V 1. pololetí každého roku provedeme revizi daňových dokladů a ty, u nichž vyprší zákonná povinnost 

archivace, zlikvidujeme nebo anonymizujeme.   

V průběhu realizace zakázky můžeme využívat spolupráci dodavatele, ať již PO
1
 nebo PFO

2
. Tito 

dodavatelé mohou přijít do styku s Vašimi osobními údaji. Proto máme s každým takovým 

dodavatelem uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů, kde vymezujeme práva a povinnosti 

takového subjektu s ohledem na co nejvyšší ochranu Vašich osobních údajů. 

Pro zpracování těchto osobních údajů od Vás nepotřebujeme souhlas, jedná se tzv. oprávněný zájem 

nebo zákonnou povinnost.  

 

V průběhu realizace zakázky mohou být pořizovány fotografie dokumentující postup prací nebo 

zjištěné neočekávané překážky, které slouží pro prokázání správných postupů při případné reklamaci 

nebo dokumentují překážky, které mohou vést k navýšení ceny zakázky. Tyto fotografie nebudou bez 

Vašeho souhlasu použity pro prezentaci naší firmy, ani k jiným marketingovým účelům. Pokud se 

rozhodnete nám souhlas s použitím fotografií pro prezentaci naší firmy udělit, můžete tak učinit 

zaškrtnutím příslušného pole při akceptaci nabídky (nebo ve smlouvě o dílo). Budeme moc rádi.  

 

Vaším právem je: 

 odvolat kdykoliv udělený souhlas, 

 požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem, 

 vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, 

 požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů, 

 v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

                                                 
1 Právnická osoba 

2 Podnikající fyzická osoba 

mailto:novak@interiery-novak.cz


obrátit na nás, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že pro autorizaci oprávněnosti Vašeho požadavku bude třeba, abyste se 

jednoznačně identifikovali, abychom Vaše osobní údaje nezpřístupnili neoprávněné osobě. 

 

 

 

 

 

 


