
Informace o zpracování osobních údajů
Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. 

Správce osobních údajů

společnost Jiří Hladík s.r.o., Školní 87, 28574 Záboří nad Labem, IČO: 26074109, tel.: 725583990,
email: hladik.jirka@kovosrothladik.cz 

Uchovávané informace

Identifikační a kontaktní údaje fyzických osob – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu nebo pobytu, číslo občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, číslo bankovního
účtu nebo adresát složenky.

Identifikační  a  kontaktní  údaje  OSVČ a právnických osob -  název obchodní  firmy nebo názvu
právnické osoby, adresa sídla, IČO, DIČ, adresa provozovny, identifikační číslo provozovny (IČP)
nebo  identifikační  číslo  zařízení  (IČZ),  e-mail  a  telefonní  číslo  a  identifikace  fyzické  osoby
jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů. 

Ve vazbě na tyto údaje uchováváme informace o druhu a množství odebraného nebo vykoupeného
odpadu včetně data a času předání odpadu. Tyto údaje získáváme z vlastních zdrojů.

Účel zpracování dat

Získaná data zpracováváme v rozsahu nezbytném pro: 

a. plnění smlouvy – v souvislosti s odběrem nebo výkupem odpadu, zpětného odběru a služeb.
b. plnění právní povinnosti – dle zákona o odpadech, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

Délka uchování dat

Osobní údaje držíme pouze za účelem plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu
– 5 let dle zákona o odpadech a zákona o účetnictví a 10 let dle zákona o DPH.

Předávání dat

Údaje fyzických osob předáváme jen v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy České poště (adresát
při vypořádání výkupu složenkou) a Fio Bance (číslo účtu pro vypořádání výkupu převodem).

Údaje OSVČ a právnických osob předáváme jen v nezbytném rozsahu pro plnění právní povinnosti
vůči  orgánům  veřejné  moci  (Finanční  správa,  Český  statistický  úřad,  Ministerstvo  životního
prostředí, Obecní úřady obcí s rozšířenou působností) a  pro plnění smlouvy České poště (zasílací
adresy) a Komerční bance (číslo účtů pro úhradu faktury).

Další práva

Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, výmaz a omezení zpracování, vznést námitku
proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud se domníváte, že naše zpracování
osobních údajů není v pořádku, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bez
poskytnutí a ověření osobních údajů předložením průkazu totožnosti nemůžeme odpad odebrat nebo
vykoupit (legislativní povinnost dle zákona o odpadech).
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