
                                                      
 

INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁKAZNÍCI 
(PŘÍJEMCI ZBOŽÍ A SLUŽEB) 

V souvislosti s informační povinností na základě článku 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 ve věci ochrany fyzických osob  
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a otázky volného pohybu těchto údajů a také se zrušením 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, sezsnamte se prosíme s 
informací poskytnutou Správcem osobních údajů: 
Správce osobních údajů 
Správcem vašich osobních údajů, tj. subjektem rozhodujícím o účelech a způsobech zpracování osobních 
údajů je společnost Cementownia „Warta” S.A. se sídlem v Trębaczewě,  
ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn, zapsaná do registru podnikatelů Státního soudního rejstříku 
vedeného okresním soudem Łódź-Śródmieście V Łódzi, XX. obchodní divize Státního soudního rejstříku s 
číslem KRS 0000068788, základní kapitál: 26 250 000,00 zł (plně splaceno),  NIP [DIČ]: 8320003932, Regon 
[IČ]: 730001900. Správce jmenoval Inspektora ochrany údajů, kterého můžete kontaktovat na emailové 
adrese: iod@wartasa.com.pl ohledně všech záležitostí souvisejících  
se zpracováním osobních údajů a výkonem práv souvisejících se zpracováním údajů. Aby získat více 
informací o zpracování osobních údajů, napište nám: 
• na emailovou adresu: iod@wartasa.com.pl 
• nebo na poštovní adresu: Cementownia „Warta” S.A.   

Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn. 
Účel a právní základ pro zpracovávání osobních údajů Správcem 
Zpracováváme vaše osobní údaje za účelem navázání spolupráce (včetně poskytování informací o naší 
obchodní nabídce), uzavírání a realizaci smluv, korektního provádění obchodních transakcí a poskytování 
služeb, zajišťování pohledávek vyplývajících z nákupních smluv (včetně poskytování úvěrových limitů nebo 
stanovení dalších cenných papírů, jako jsou jako hypotéka, zástava, ručení, směnka), zjištění, obhajoby a 
vymáhání pohledávek, vyřizování stížností, finančního vypořádání, včetně vystavování účetních dokladů, a 
také plnění zákonných povinností Správce vyplývajících z obecně platných zákonů.  
Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tj. oprávněný zájem Správce 
(navázání spolupráce, nabídka, zajištění a vymáhání pohledávek), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, tj. uzavřená s 
Vámi smlouva a činnosti směřující k uzavření smlouvy, a také čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR, tj. zákonná 
ustanovení týkající se plnění zákonných povinností Správce. 
Práva vůči Správci v oblasti zpracovávaných osobních údajů. 
Garantujeme vám realizaci všech vašich práv, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně údajů a 
informujeme vás, že máte právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu, pokud nejsou správné, a na 
vymazání údajů v případech uvedených v čl. 17 GDPR, a také na omezení jejich zpracování v případech 
uvedených v čl. 18 GDPR, právo nepodléhat automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a také 
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl. 6 s 1 lit. f GDPR. Cílem uplatnění výše 
uvedených práv kontaktujte Správce nebo Inspektora ochrany údajů, můžete také použít formulář, které 
najdete na stránce www.wartasa.com.pl/rodo.  Osoba, které se údaje týkají, má také právo podat stížnost u 
předsedy Úřadu ochrany osobních údajů, na adrese: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 za nezákonné 
zpracování jejich osobních údajů.  
Příjemci osobních údajů 
Poskytujeme osobní údaje subjektům oprávněným podle zákona, subjektům spolupracujícím se Správcem, 
včetně subjektů, se kterými uzavíráme smlouvy o pověření zpracování osobních údajů, v nichž zajišťujeme 
bezpečnostní ustanovení a mechanismy  
cílem jejich ochrany. Příjemci osobních údajů mohou být subjekty a osoby jednající podle pokynů a  
jménem Správce, např. v oblasti služeb: informatických, administračních, finančních  
a pojišťovacích (např. TU Euler Hermes SA a Euler Hermes Collections Sp. z o.o.), právních, vindikačních, 
poradenských, auditorských, konsultačních, přepravních, kurýrských a ochrany osob a majetku. 
Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí ani do mezinárodních organizací. 

 
 
Doba uchovávání osobních údajů 
Správce uchovává osobní údaje po dobu ne delší než je to nezbytné pro dosažení účelů, pro které byly 
údaje shromážděny nebo pokud je to nezbytné, cílem dodržení platných zákonů.  
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V souvislosti s výše uvedeným sdělujeme, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu závaznosti uzavřené 
smlouvy, vypořádání všech souvisejících závazků, a také po jejím ukončení, za účelem: 
• zjištění, vymáhání a obhajoby nároků v souvislosti s plněním smlouvy, 
• plněním povinností vyplývajících se zákona, zejména zákonů účetních  

a daňových, 
• prevence zneužití a podvodů,  
v případě probíhajícího sporu, reklamačního řízení, soudního nebo administrativního řízení do doby ukončení 
takových řízení a promlčení všech nároků. 
Informace o nutnosti nebo dobrovolnosti poskytnutí údajů 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. 
Informace o automatickým zpracování údajů, včetně profilování 
Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zautomatizovaným způsobem, a to ani formou profilování. 
 
 

V případě poskytnutí Správci osobních údajů svých zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců, dodavatelů nebo 

ostatních osob, Správce žádá o informování těchto osob o rozsahu osobních údajů poskytnutých Správci a o tom, že 
společnost Cementownia „Warta” S.A. se sídlem v Trębaczewě,  

ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn, zastoupená představenstvem společnosti, je Správcem osobních údajů a 
zpracovává tyto údaje podle pravidel určených v této doložce a v Politice soukromí, uvedené na webových stránkách 

Správce: www.wartasa.com.pl/rodo a také o tom, že mají určitá práva uvedená  

v doložce a v Politice soukromí, související se zpracováním osobních údajů, a o tom, že vy jste zdroj, od kterého 
Správce tyto údaje získal. Informační doložky o zpracování osobních údajů pro určené kontaktní osoby a subdodavatele 
a zaměstnance externích subjektů najdete také na uvedených webových stránkách Správce. 

 
 


