Informace o zpracování osobních údajů
Společnosti LUING PYREX GROUP (tj. LUING PYREX, spol. s r.o., Pyrex, spol. s r.o., LUING, spol. s r.o.),
jakožto správci osobních údajů, tímto informují o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů těmito
společnostmi, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů
Společnostmi LUING PYREX GROUP, dále jen „Správce“.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a na ně
navazujícími právními předpisy.
Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní
údaje Správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po
dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v
souladu s nimi.
Základní účely zpracování osobních údajů:
• plnění smlouvy a poskytování služeb;
• zajištění provozních činností;
• účetní a daňové účely;
• vymáhání pohledávek;
• splnění právní povinnosti;
• vedení zákaznické evidence;
• přímý marketing (informační a produktové kampaně).

Rozsah zpracování osobních údajů:
Osobní údaje správce zpracovává v následujícím rozsahu:
• identifikační údaje: název firmy, IČ/DIČ, fyzické osoby – jméno, příjmení, titul;
• adresní údaje: adresa sídla/doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, fax, emailová adresa,

web;

• další osobní údaje: číslo bankovního účtu, údaje o platební morálce zákazníka, a další osobní údaje

plynoucí z konkrétní smlouvy či z právních předpisů.

Zdroje osobních údajů:
Správce získává osobní údaje zejména od subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy nebo
objednávky.
Správce dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě
zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců
zpracovávány také Zpracovateli - bankovní ústavy, finanční ústavy, leasingové společnosti, právní
zástupci, auditorské společnosti a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v
souladu s GDPR.
Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům,
které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů (orgány veřejné
moci, orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k
informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).
Práva subjektů údajů:
•
•
•
•
•
•
•
•

právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
další práva stanovená v legislativě GDPR

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. V souvislosti s
uplatněním práv subjektu může správce požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné
na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.
Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních
údajů (ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. 234 665 111).
Zabezpečení osobních údajů
Správce provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před
náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem
nebo zveřejněním. Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky.
Ochrana osobních údajů je správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné
zabezpečení vyžaduje správce i od Zpracovatelů osobních údajů.
Správce nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pro komunikaci se správcem ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:
• osobně na adrese Šenovská 544/342, Ostrava-Bartovice
• telefonicky - +420 602 725 727
• emailem – vedeni@luingpyrex.cz

