
BZ LAB s.r.o. 
Hybešova 1005/11 

680 01 Boskovice 

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vážení zákazníci, 

 

chtěli bychom Vás informovat, že z naší strany dojde ke zpracování Vašich osobních údajů. Při 

jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Níže jsou uvedeny zásady, které stanovují základ, podle kterého budou zpracovávány osobní 

údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete. 

 

SPRÁVCE 

Správcem osobních údajů je:  

- BZ LAB s.r.o. IČ: 08500932 se sídlem Hybešova 1005/11, 680 01 Boskovice, zapsaná 

v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 113985 

Kontaktní údaje správce jsou: 

- Adresa: Hybešova 1005/11, 680 01 Boskovice 

- Telefon: + 420 777 604 377 

- E-mail: info@bzlab.cz 

 

ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME 

Níže Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak tyto osobní údaje 

zpracováváme a k jakým účelům je využíváme. 

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v případech, kdy: 

- Se chystáte využít nebo již využíváte některou z našich služeb. 

- S námi uzavíráte smlouvu nebo s námi komunikujete. 

- Navštívíte naše webové stránky. 

 

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Vaše osobní údaje: 

- Jste nám poskytl/a osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky. 

- Jsme získali z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou např. veřejné seznamy, rejstříky a 

registry (např. obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík). 

- Nám byly poskytnuty třetími stranami. 
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Zpracováváme především tyto osobní údaje: 

 

Subjekt údajů Kategorie osobních údajů 

Zákazníci Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, 

datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 

pobytu nebo sídla, apod.) 

Kontaktní údaje (např. korespondenční 

adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

apod.) 

Fakturační a platební údaje (např. číslo účtu, 

bankovní spojení, apod.) 

Údaje ze vzájemné komunikace 

Obchodní partneři Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, 

datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 

pobytu nebo sídla, apod.) 

Kontaktní údaje (např. korespondenční 

adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

apod.) 

Fakturační a platební údaje (např. číslo účtu, 

bankovní spojení, apod.) 

Údaje ze vzájemné komunikace 

Návštěvníci webových stránek Cookies 

IP adresa  

Údaje o prohlížeči, informačním systému a 

rozlišení 

Zaměstnanci/Uchazeči o zaměstnání Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, 

datum narození, rodné číslo, adresa trvalého 

pobytu nebo sídla, apod.) 

Kontaktní údaje (např. korespondenční 

adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

apod.) 

Údaje ze vzájemné komunikace 

 

Účel zpracování osobních údajů 

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

- Splnění smlouvy (např. poskytnutí našich služeb, smlouva o spolupráci, apod.). 

- Oprávněný zájem správce (např. v zájmu zvyšování kvality našich služeb, které Vám 

poskytujeme). 

- Váš souhlas  

- Plnění právní povinnosti (např. pracovněprávní předpisy, mzdové předpisy, apod.) 
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Veškeré Vaše osobní údaje využíváme pouze pro účely, pro které jsme je získali. 

Respektujeme zásadu minimalizace údajů. Uchováváme pouze osobní údaje, které jsou 

přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou 

zpracovávány. 

 

COOKIES 

Naše webové stránky používají cookie soubory.  

Cookie soubory jsou malé datové soubory, které ukládají malé množství dat do Vašeho 

počítače či zařízení, aby umožnily sběr statistických informací z Vašeho webového 

prohlížeče. 

Cookies na internetu umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, aniž by 

jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Díky tomu je Vám 

usnadněno přihlásit se na stránku a používat ji. Dále nám cookies poskytují zpětnou vazbu o 

tom, kterou část stránek navštěvujete. Díky tomu můžeme posuzovat účinnost stránek. 

Můžete ovšem nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. 

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů respektujeme zásadu omezení uložení. Vaše osobní 

údaje tedy uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování.    

 

Vaše osobní údaje uchováváme: 

- Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi 

Vámi a Námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. 

- Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 10 let, 

jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

 

Jsme však oprávněni dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění našich další zákonných 

povinnosti (např. obhajoba našich právních nároků), bez ohledu na Vámi udělený souhlas po 

dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném 

odvolání Vašeho souhlasu. 
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PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM 

Vaše osobní údaje můžeme v odůvodněných případech a v rozsahu nezbytně nutném sdílet se 

třetími osobami (stranami). Těmito třetími osobami (stranami) jsou:  

- Smluvní partneři v případě, kdy je to nezbytné pro realizaci smluvního vztahu nebo 

pro běžné fungování naší společnosti (např. správa webových stránek) 

- Jiné subjekty a to v případech, kdy nám poskytnutí Vašich osobních údajů vyplývá z 

právních předpisů, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů 

(např. Policie ČR). 

Nebudeme předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodní 

organizaci. 

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB 

Zpracováváme osobní údaje třetích osob (např. klientů, obchodních partnerů apod.). Tyto 

údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních 

údajů. 

Osobní údaje třetích osob zpracováváme za účelem řádného plnění svých smluvních 

povinností a ochrany oprávněných zájmů. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu trvání 

smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.  

Delší dobu budeme uchovávat osobní údaje v případě, že vznikne v odůvodněném případě 

potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.  

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Abychom zamezili neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům a zabezpečili osobní 

údaje, které nám poskytujete před zneužitím, přijali jsme veškerá vhodná technická a 

organizační opatření. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby. 
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VAŠE PRÁVA 

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva (dle čl. 

7 odst. 3 Obecného nařízení (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně osobních údajů).  

 

Jedná se o: 

- právo odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (pokud je právním 

titulem zpracování konkrétních osobních údajů Váš souhlas),  

- právo na přístup k osobním údajům  

- právo požadovat opravu svých osobních údajů  

- právu požadovat výmaz osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 17 Nařízení,  

- právu na omezení zpracování   

- právo Vás na Vaši žádost informovat o příjemcích osobních údajů  

- právo na přenositelnost osobních údajů  

- právo vznést námitku ohledně zpracování osobních údajů   

 

Dále máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad 

pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice,     

e-mail: posta@uoou.cz), v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu 

osobních údajů. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2020. 
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