
 

 

 
Informace o zpracování osobních údajů pro smluvní partnery 
 
dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) 

 

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Společnost 1. Liberecká bezpečnostní, s.r.o., IČ: 413 28 701, se sídlem Praha 9 - Běchovice, Podnikatelská 539, 

PSČ 190 11, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174636. Jednatel Jan Škyta.   

 

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Správce zpracovává osobní údaje smluvních partnerů (dále jen „Subjekt údajů“), v rámci uzavírání obchodních 

vztahů týkajících se poskytování našich služeb nebo služeb nutných pro zajištění fungování naší společnosti.  

Zákonný důvod zpracování osobních údajů Subjektu údajů:  

• splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),  

• splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),  

• oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), 

• souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 

písm. a) GDPR). 

 

3. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Zpracování osobních údajů je prováděno pro uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a vámi, jako subjektem 

osobních údajů (pokud jste fyzická osoba) nebo jako zaměstnavatelem těchto subjektů údajů, protože bez 

poskytnutí určitých osobních údajů není možné smlouvu realizovat.  

Dále jsou zpracovávány osobní údaje na základě povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů (daňové 

povinnosti, povinnosti vůči ostatním správním, soudním nebo kontrolním úřadům apod.) a z důvodu oprávněných 

zájmů Správce.       

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 

 

Zpracovávány jsou identifikační a kontaktní osobní údaje vás nebo vašich zaměstnanců (jméno a příjmení nebo 

název, adresa bydliště nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, 

datum narození, rozsah a předmět plnění, bankovní spojení, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem), 

a to pro jednotlivé účely plnění našeho smluvního vztahu, jako je např.: 

 

• evidence uzavřených smluv a kontaktních osob, zasílání daňových dokladů a jiných písemností, provádění 

plateb za poskytnutá plnění, vedení účetní a daňové evidence, předávání formulářů, protokolů a jiných 

dokladů apod. 

a také další údaje, které při plnění smlouvy přirozeně vzniknou, např. 

• naše vzájemná zaznamenaná komunikace. 

Vaše osobní údaje můžeme také používat na základě našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

a to pro účely 

• uplatňování našich právních nároků a obrana proti nárokům uplatněným proti nám, ochrana majetku 

Správce a zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostorách Správce (kamerový systém), 

propagační a marketingové aktivity Správce. 

 

 



 

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osobní údaje budou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům Správce, kteří mají povinnost zachovávat 

mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto 

osobních údajů. 

 

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny: 

• soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě, 

Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství, Úřadu pro ochranu osobních údajů, jiným subjektům na 

základě zákonné povinnosti. 

 

V odůvodněných případech mohou být Vaše osobní údaje, které jsou uložené v informačních systémech 

zpracovávány zpracovateli – externími dodavateli informačních systémů, a to v za účelem údržby a rozvoje 

informačních systémů. 

Vaše osobní údaje mohou být též poskytnuty v rámci uzavřených smluvních vztahů Správce, a to např. 

poskytovatelům externího poradenství. 

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci. 

 

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Délka uchovávání osobních údajů v jednotlivých oblastech působnosti Správce vychází z obecně závazných 

právních předpisů. Po uplynutí skartační lhůty jsou písemnosti obsahující osobní údaje následující rok zahrnuty do 

skartačního řízení v souladu s ustanovením § 8 zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Obdobně tak 

jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě. 

 

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

Máte právo: na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 

GDPR, požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy 

dle čl. 20 GDPR, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování 

osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro propagační či 

marketingové účely. 

Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování. 

 

8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ  

 

Způsob uplatnění Vašich práv je uveden v dokumentu Postup uplatňování práv subjektu údajů  

na webových stránkách www.1lb.cz, kde je k dispozici i Žádost o uplatnění práv. 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, 

zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém 

případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Renata Macková, renata.mackova@kplusm.cz 

 

http://www.1lb.cz/
mailto:renata.mackova@kplusm.cz

