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Zásady ochrany osobních údajů 

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je OběťNehody s.r.o., IČ: 03718328, se sídlem Drnovská 145/49, 

Praha 6, 161 00 (dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Drnovská 145/49, Praha 6, 161 00, email: 

info@obetnehody.cz, telefon: (+420) 774 145 466 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě. 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. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění 

těchto účelů): Poskytování služeb nebo Vaší objednávky, plnění smlouvy. Správce zpracovává Vaše 

identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. (jméno, příjmení, adresa, sídlo, 

místo bydliště, email, telefon, IČ, DIČ apod.).  

 

Doba uchovávání údajů 

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze 

smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 

10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní 

údaje vymaže. 

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

• Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / zboží / realizaci plateb na 

základě smlouvy. 

• Správce nemá v úmyslu poskytnuté osobní údaje předávat žádné třetí osobě. Výjimku představují 

poskytovatelé advokátních služeb, soukromí vyšetřovatelé, soudní znalci a ostatní osoby, které se 

s ohledem na konkrétní případy musejí podílet na jeho zdárném vyřízení pro Vás, jako pro klienta.  

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné 

době prodávající nevyužívá. 

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země. 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv 

využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@obetnehody.cz  

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat 

• 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 
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• 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 zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti. 

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou 

stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve 

budete o tomto podezření informovat nás, abychom celý případ prošetřili. 

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 

osobních údajů. 

• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 

v listinné podobě, zejména přijatou listinnou i elektronickou komunikaci, svěřené dokumenty a 

zprávy apod.   

• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Tyto zásady 

zpracování osobních údajů platí od 5.9.2022 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů. 
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