
 Ochranná přilba COSMOS

  PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice, 713 00

Při používání osobních údajů vždy dodržujeme zákonná ustanovení dle 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). 

Osobní údaje a účel zpracování
Osobní údaje, které máme k dispozici získáváme a zpracováváme výhradně za účelem:
1. splnění našich smluvních povinností vůči našim obchodním partnerům
2. splnění pracovně-právních závazků vůči zaměstnancům naší společnosti.

1. Informace o obchodních partnerech

Informace o obchodních partnerech shromažďujeme z důvodu uzavírání obchodních smluv.

Jedná se o název a adresu společnosti, IČ, DIČ, bankovní spojení a osobní údaje (jméno, e-mailová adresa 
a telefonní číslo) zástupců společnosti. 

Tyto informace shromažďujeme v našem účetním programu (softwear EKONOM) a sdílíme je pouze s dopravní 
společností, kterou využíváme (DPD, GEIS) a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k bezproblémovému doručení zboží. 

S dalšími společnostmi, organizacemi ani jednotlivci osobní údaje nesdílíme, pokud nedojde k jednomu z následujících 
případů: 

s písemným souhlasem 

- pokud nám k tomu dají obchodní partneři souhlas, budeme jejich osobní údaje sdílet se společnostmi, 
organizacemi nebo jednotlivci mimo naši společnost, 

z právních důvodů 

-  pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění 
jsou rozumně nutné za účelem: 

• dodržení platných zákonů či nařízení, soudního řízení nebo vymáhání žádostí státní správy
• uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení.

Neshromažďujeme ani jinak nepoužíváme informace o Vaší IP-adrese, času a době trvání Vaší návštěvy, počtu návštěv, 
apod. na našich webových stránkách. Ty slouží pouze pro Vaši informaci o naší společnosti a námi dodávaném zboží. 

Nepoužíváme soubory Cookies, Java Script ani jiné podobné nástroje.

Nepoužíváme službu Facebook, Twitter, YouTube.

Objednávky naše společnost přijímá telefonicky nebo e-mailem. 
Při komunikaci prostřednictvím e-mailu lze bezpečnost údajů zajistit pouze tak, jak to aktuální stav technologie 
umožňuje.
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2. Informace o zaměstnancích

adresní a identifikační údaje zaměstnanců jsou uchovávány:

- v písemné podobě – pracovní smlouvy – uzamčené v trezoru v kanceláři jednatele společnosti, 
mzdové listy a prohlášení k daním ze závislé činnosti - uložené v šanonech a zamčené v archivu,
- v elektronické podobě v účetním systému Ekonom a na chráněném disku v xml.souborech (evidenční listy důchodové 
pojištění ELDP) – údaje jsou zabezpečeny heslem. Výplatní lístky jsou zasílány zaměstnancům e-mailem a jsou rovněž 
zaheslovány.

Osobní údaje zaměstnanců jsou poskytovány a sdíleny dále s těmito organizacemi: 

zdravotní pojišťovny, ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení), FÚ 
(Finanční úřad), banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní preventivní lékař.

Všechny tyto informace jsou uchovávány zabezpečené po dobu 50 let.

Přístup má pouze jednatel společnosti Mgr. Jana Honová a účetní Jaroslav Heidenraich.

Naše společnost nezpracovává citlivé osobní údaje. 

Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt:

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Takovéto 
odvolání bude mít za následek nepřípustnost dalšího využívání Vašich údajů. Odvolání je nutno zaslat písemně (dopisem,
faxem nebo e-mailem) na následující adresu:

PRA-P-OR s.r.o., Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice, 713 00, fax +420 596 116 229, objednavky@pra-p-or.cz 

Na tuto adresu se lze obrátit také v případě dotazů k používání Vašich údajů, jakož i za účelem aktualizace příp. opravy 
Vašich údajů.

V Ostravě, 1.1. 2019                                                                                                                        Mgr. Jana Honová
                                                                                                                                                          jednatel společnosti
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