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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 
Skupina PURUM KRAFT   
Právnické osoby tvořící koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má 
řídící postavení společnost PURUM KRAFT a.s., se sídlem Národní 961/25 , Praha 1, PSČ: 110 00,  
IČO: 278 63 468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
11605 – viz také www.purumkraft.cz (dále jen „Skupina PURUM KRAFT“). 
 
Kontaktní údaje správce: 
PURUM KRAFT a.s.,  
se sídlem: Národní 961/25, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 
Praze, oddíl B, vložka 11605  
IČO: 278 63 468 
(dále jen „Správce“) 

 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
poštovní adresa: Národní 961/25,11000 Praha 1 
telefon: +420 277001933, 
e-mail: gdpr@purumkraft.cz 

 
 
Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout Vám informace o podmínkách, za kterých bude 
prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. 
 
Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením 
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 (dále jen „GDPR“). 
 
Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků a smluvních 
partnerů. Při zpracování osobních údajů proto postupujeme vždy tak, abychom: 

 
 a. zpracovávali aktuální a přesné údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování; 
 b. zpracovávali osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování; 
 c. maximálně zabezpečili Vaše osobní údaje, a to zejména přijetím vhodných opatření, která Vaše osobní 

údaje ochrání před jakýmkoli neoprávněným přístupem;  
 d. v co největší míře zachovali Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je 

nezbytné, a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.  
 

 1. Kategorie osobních údajů: 

 a. identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech 
totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO; 

 b. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, 
atd.; 

 c. jiné elektronické údaje: IP adresa 
 d. další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, číslo zákazníka, výše 

plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje; 
 e. kamerové záznamy z kamer umístěných v provozovnách skupiny PURUM KRAFT 

 

 2. Účely zpracování osobních údajů: 

 a. pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli  
Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních 
stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smluv, a související fakturace, případné 
reklamace a komunikace.  

 

http://www.purumkraft.cz/
mailto:gdpr@purumkraft.cz


 

2 
 

 
 b. pro účely plnění našich zákonných povinností  

Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v té souvislosti musíme v souladu s ním a s vyhláškou č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávat v 
některých případech Vaše osobní údaje. 
 
Další povinnosti, pro jejichž splnění je nezbytné, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, nám jsou 
uloženy dalšími právními předpisy České republiky (např. zákonem o účetnictví, daňovými předpisy) a 
Evropské unie.  

 
 c. pro účely našich oprávněných zájmů 

 
Ochrana majetku, života a zdraví zaměstnanců, zákazníků a osob vstupujících do našich 
objektů 
Za tímto účelem jsou instalovány kamerové systémy. O umístění kamer jste vždy informováni 
informačními tabulemi při vstupu do sledovaného prostoru.  

 
Vymáhání pohledávek a obhajoba našich právních nároků 
V tomto případě můžeme být mimo jiné oprávněni předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, a to 
převážně advokátním kancelářím či jiným společnostem zabývajícím se vymáháním pohledávek. V 
případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení zpracováváme 
Vaše osobní údaje po dobu tohoto řízení  

  
 d. pro případné účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, zpracováváme tyto údaje pouze v 
rozsahu, za účelem a po dobu, jak je uvedeno v příslušném souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoliv 
odvolat prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách v sekci GDPR. 

 3. Předávání osobních údajů: 

Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje 
třetím stranám. Jedná se zejména o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v 
trestním, přestupkovém či správním řízení. Zároveň musíme předávat některé údaje auditorům, kteří u nás 
provádějí ze zákona audit.  
 
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů, např. účetní poradci, 
externí auditoři v případě interních audit, advokáti a advokátní kanceláře, společnosti zabývající se 
inkasem pohledávek. Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby 
ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře. 

 4. Doba zpracování osobních údajů: 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, příslušných smlouvách, ve spisovém 
a skartačním řádu správce. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze 
závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu o zpracování 
osobních údajů. 

 5. Zabezpečení informací: 
 
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované 
zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich 
zpracovatelů.  
Skupina PURUM KRAFT podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, 
neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická 
a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy Vaše osobní údaje. 
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Od dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu Vašich osobních údajů. 
 
 

 6. Práva subjektů údajů: 
 

 a. právo na přístup k osobním údajům  
 b. právo na opravu osobních údajů  
 c. právo na výmaz  
 d. právo na omezení  
 e. právo vznést námitku  
 f. právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, 

včetně profilování 
 g. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.  

 

Práva uvedená v bodech a – e jsou uplatňována prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny 

PURUM KRAFT.
1
 

 

                                                           
Pojmy  
 
Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý 
identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků 
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.  
 
Zvláštní kategorie osobních údajů: osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 

náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických 
údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci 
fyzické osoby. 
 
Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, 

ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření 
v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci 
musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování. 
 
Zpracovatel: Každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle 

Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. 
 
Účel zpracování osobních údajů: Cíl, pro který je nezbytné či účelné osobní údaje subjektů údajů zpracovávat. 
 
Rozsah zpracování osobních údajů: Výčet konkrétních osobních údajů subjektů údajů zpracovávaných pro určitý účel. 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dohlíží na dodržování ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů. Zajišťuje práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou jejich osobních údajů.  

 


