
 

 

 

 

Zásady zpracování osobních údaj ů dle GDPR 

 

TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s., IČ: 281 82 600, se sídlem Hodolany 1226, 779 
00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 10772 (dále jako „správce “) si Vás dovoluje v souladu s čl. 13 GDPR 
informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje. 
 
Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
(„nařízení“ nebo „GDPR“). 
 
Účel zpracování 
 

1. Účelem zpracování dle těchto zásad je primárně vedení evidence našich zákazníků a 
dalších obchodních partnerů, jakož i přímý marketing v souvislosti s naším podnikáním; 
účely zpracování jsou tedy následující: 

a. evidence našich obchodních partnerů; 
b. přímý marketing. 

2. Zpracování pro oba výše uvedené účely spolu do jisté míry souvisí.  
 

I. Evidence obchodních partner ů 
 

Pokud jste s námi někdy obchodovali, kontaktovali nás v souvislosti s naší obchodní 
činností nebo nám dali Váš kontakt třeba na některém ze světových veletrhů (např. 
vizitku), vedeme Vás v evidenci našich kontaktů, abychom měli přehled o svých 
obchodních partnerech a mohli Vás případně v souvislosti s naším podnikáním 
kontaktovat, ať již s nabídkou další obchodní spolupráce nebo prostřednictvím našeho 
marketingu.  
 
Rozsah zpracování (kategorie osobních údaj ů) 

 

3. Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o tyto 
kategorie: 

a. identifikační údaje 
b. kontaktní údaje 

 
Právní základ zpracování 
 

4. Právním základem je: 
a. Oprávněný zájem správce – tedy náš oprávněný zájem spočívající zejména 

v tom, že k našemu podnikání potřebujeme mít přehled o svých obchodních 
partnerech, tak náš oprávněný zájem spočívající v marketingu, který je 
popsán dále. Soubor kontaktů je součástí našeho know-how a umožňuje nám 
efektivně podnikat v našem oboru, udržení si našeho know-how je také naším 
oprávněným zájmem. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Doba zpracování 

 
5. Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na charakter jejich zpracování po dobu, 

dokud neodvoláte svůj souhlas, pokud jste nám ho v minulosti udělili, případně než 
nám sdělíte, že nemáte zájem o to, abychom Vás již nadále kontaktovali nebo Vás 
vedli jako naše obchodní partnery. 
 
Osoby s p řístupem k Vašim osobním údaj ům 

 
6. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správcem pověřená osoba, která má na 

starosti marketing, a hlavně zaměstnanci, kteří s obchodními partnery komunikují 
v rámci naší podnikatelské činnosti. Osobní údaje správce může předat externímu 
poskytovateli marketingu.  
 

II. Marketing 
 
Rozsah zpracování (kategorie osobních údaj ů) 

 

7. Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o tyto 
kategorie: 

a. identifikační údaje 
b. kontaktní údaje 

 
Právní základ zpracování 
 

8. Právním základem je: 
a. Oprávněný zájem správce – tedy náš oprávněný zájem spočívající zejména 

v tom, že k našemu úspěšnému podnikání potřebujeme šířit povědomí o 
produktech a službách, které nabízíme. To vše v přiměřeném rozsahu a 
s respektem k soukromí našich obchodních partnerů. 

 
Doba zpracování 

 
9. Vaše osobní údaje zpracováváme s ohledem na charakter jejich zpracování po dobu, 

dokud neodvoláte svůj souhlas, pokud jste nám ho v minulosti udělili, případně než 
nám sdělíte, že nemáte zájem o to, abychom Vás již nadále kontaktovali. Možnost 
odmítnout další obchodní sdělení a jiné formy marketingu z naší strany je Vám vždy 
nabídnuta v každém zaslaném e-mailu. 
 
Osoby s p řístupem k Vašim osobním údaj ům 

 
10. K Vašim osobním údajům bude mít přístup správcem pověřená osoba, která má na 

starosti marketing. Osobní údaje správce může předat externímu poskytovateli 
marketingu. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Kontakt na správce 

 
11. Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako 

na správce kdykoliv obrátit na emailu: taf@taf.cz či písemně na adrese našeho sídla 
(Hodolany 1226, 779 00 Olomouc). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší  
 
 
 
 
totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním 
údajům. 

 
Vaše práva dle GDPR 

 
12. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení 

zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení 
údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení 
osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. 

13. Máte právo podat námitky proti zpracování založenému na oprávněném zájmu 
správce, a to na výše uvedenou e-mailovou adresu. Pokud se námitky týkají přímého 
marketingu, správce těmto námitkám vyhoví vždy. 

14. Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

15. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění 
povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
www.uoou.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
In Olomouc 25.5.2018 

 


