
Informace o zpracování osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s 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 (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast 
ochrany osobních údajů. 

Rádi bychom Vás informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám 
v souvislosti s tím náleží. 

1. Identifikační a kontaktní údaje správce  

1.1 Správce osobních údajů 
Název subjektu: Jusda Europe, s.r.o. 
IČO: 25957180 
Adresa: U Zámečku 27, 530 03 Pardubice 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
17536 

 

ID datové schránky: 5eh8hja 
E-mailová adresa: hr@jusdaeurope.com 
  

Obraťte se na nás s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů. 

2. Rozsah zpracování – osobní údaje 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli přímo Vy při vyplnění 
některého z kontaktního formuláře umístěného na webu správce. Jedná se o následující kategorie 
osobních údajů: 

• identifikační údaje (jméno, příjmení), 

• kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). 

3. Účely zpracování a právní tituly 
 

Formulář Účel zpracování Právní titul 

„Získejte nabídku“ Zaslání odpovědi na Vaši 
poptávku k navázání spolupráce 

Uzavření a plnění smlouvy, resp. 
provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy 

 

„Novinky z Jusda do vaší 
schránky“ 

Pravidelné zasílání Novinek z naší 
společnosti (newsletteru), na 
základě Vašeho aktivního 
požadavku. 

Souhlas  

„Kontaktujte nás – Jusda 
se rozrůstá“ 

Zaslání odpovědi na Vaši 
poptávku k navázání spolupráce 

Uzavření a plnění smlouvy, resp. 
provedení opatření přijatých před 
uzavřením smlouvy 

4. Doba uchování 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu 
zpracování, nejdéle však do vyřízení odpovědi na Vaši poptávku. V případě, že dojde na základě Vaší 
poptávky k další spolupráci se správcem, resp. uzavření smlouvy, budou Vaše osobní údaje 
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění této smlouvy. 
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V případě zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu, budeme Vaše osobní údaje 
zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním 
e-mailové zprávy odvolávající udělený souhlas z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili 
nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení jeho odběru.  

5. Bezpečnost zpracování 

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná technická, administrativní a 
bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, 
jakož i k jinému zneužití. Tato opatření zajišťují vhodnou úroveň zabezpečení odpovídající danému 
riziku.  

Mezi bezpečnostní opatření, která používáme, patří mimo jiné firewally, šifrování dat, omezení 
oprávnění přístupu k osobním údajům na nezbytně nutný rozsah a s tím spojené kontrolní 
mechanismy.  

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v systémech, k nimž mají přístup pouze námi 
pověřené osoby, které jsou oprávněny s osobními údaji nakládat pouze pro výše uvedené účely. 
Osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to automatizovaně i manuálně. K 
automatizovanému rozhodování (tj. rozhodování založenému výlučně na automatizovaném 
zpracování Vašich osobních údajů) ani k jejich profilování u nás při zpracovávání osobních údajů 
nedochází.  

6. Vaše práva 

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete 
v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat. 

6.1 Právo na přístup 

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. 
Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším 
informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, 
doba uchování, zdroje osobních údajů apod. 

První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o 
další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním 
nákladům. 

6.2 Právo na opravu 

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. 
Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny ve Vašich údajích. 

6.3 Právo na výmaz 

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo 
pokud jsou splněny jiné výjimky. 

6.4 Právo na omezení zpracování 

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech: 

• popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu 

potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena; 

• zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení 

jejich použití; 

• osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků; 

• vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování 

osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody 

převažují nad těmi Vašimi. 
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6.5 Právo na přenositelnost 

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného 
souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost 
osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci. 

6.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas 
kdykoli odvolat, a to způsobem, který bude minimálně stejně jednoduchý jako způsob jeho udělení 
(konkrétně zasláním e-mailové zprávy odvolávající udělený souhlas z e-mailové adresy, pro kterou 
jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení jeho odběru).  

Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu. 

6.7 Právo podat stížnost 

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte 
právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. 

7. Způsob uplatnění práv 

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované 
našemu HR oddělení: 

• Osobně na oddělení HR na adrese našeho sídla 

• Poštou na oddělení HR na adrese našeho sídla 

• E-mailem na adresu hr@jusdaeurope.com 

• Datovou schránkou ID: 5eh8hja 

8. Předávání osobních údajů 

V případě uzavření smlouvy s naší společnosti mohou být Vaše údaje poskytnuty společnosti 
spravující naše webové stránky, která pro nás zabezpečuje archivaci smluv. S touto společností 
máme uzavřenou smlouvu. Ubezpečujeme Vás, že tato společnost odpovídá za bezpečnost 
zpracování v souladu s aktuálně platnými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů stejně jako my. 
Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

*** 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se 
zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu. 

mailto:hr@jusdaeurope.com

