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Informace o zpracování osobních údajů 
 
Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 12 a násl. 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) 

Zásady a postupy při zpracování 

Společnost Plynomont spol. s r.o. dbá o ochranu osobních údajů (déle jen „OÚ“) a prohlašuje, že 
bude tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými 

právními předpisy v oblasti ochrany OÚ, včetně Obecného nařízení na ochranu OÚ (dále jen 
„GDPR“). 

1. Základní definice pojmů 

Osobní údaj - OÚ jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, 
jako je např. jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden 
či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní 
nebo sociální identitu této fyzické osoby. 

Subjekt údajů - Je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, ke které se OÚ 
vztahují. 

Správce údajů - Je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která spravuje nebo zpracovává OÚ. 
V rámci tohoto dokumentu se jedná o naši společnost specifikovanou bodem 4. 

Zpracovatel - Je fyzická nebo právnická osoba, která pro správce zpracovává OÚ (např. účetní, 
marketingová firma atd.). 

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů - Je svobodný, konkrétní, informovaný a 
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt dává svolení se zpracováním svých OÚ. 

Zvláštní kategorie OÚ -  Jsou údaje o rasovém nebo etnickém původu, zdravotním stavu, politických 
názorech, náboženském vyznání, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje atd. 

2. Naše cíle při nakládání s osobními údaji 

Našim cílem je zajistit maximální ochranu OÚ subjektů údajů při jejich zpracovávání, ať již jsou 
zpracovávány na základě splnění zákonných povinností, plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo 
uděleného souhlasu. Postupy pro ochranu OÚ: 

 minimalizovat jejich nutný rozsah, 

 chránit je a kontrolovat přístup k nim, 

 vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné. 
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3. Předmět 

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání OÚ. OÚ shromažďujeme různými 
způsoby. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu činnosti naší společnosti dle předmětů 
podnikání zapsaných v obchodním rejstříku, při nákupu zboží, objednávání služeb, při uzavírání smluv 
nebo komunikaci se smluvními partnery či třetími osobami, náborem zaměstnanců atd. 

4. Správce osobních údajů 

PLYNOMONT spol. s r.o. se sídlem Náves Svobody 6/10, PSČ: 779 00 Olomouc zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, Sp. zn. C 2803, IČ: 45196265 

5. Kategorie OÚ 

Kategorie OÚ, které nejčastěji zpracováváme: 

 adresní a identifikační údaje 

 údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost, 

 informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi, 

 údaje, které jsou nutné k plnění smluvních povinností 

 informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku 

Jedná se převážně o tyto OÚ, u: 

odběratelů a smluvních partnerů 

Jméno a příjmení, akademický titul, adresa realizace zakázky, místo dodání, kontaktní adresa, 
telefonní číslo, e-mail. Sídlo, IČO, DIČ, název organizace u organizací a OSVČ. OÚ, které se mohou 
vyskytovat v projektových dokumentacích dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek dle 
aktuálního znění, údaje z dohod o realizaci přeložky PP a OPZ, číslo měřícího zařízení, EIC/EAN 
odběrného místa, číslo bankovního účtu, údaje ze smluv o zřízení věcného břemene, údaje z 
vyjádření dotčených stran při realizaci zakázky. Osobní údaje fyzických osob odběratelských 
organizací, které souvisí s realizací a koordinací zakázky. 

zaměstnanců 

Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle § 37 zákona o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, 
místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho 
prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese 
cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění). 
Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe 
Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh 
pobíraného důchodu 
Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu (podle zákona o organizaci a 
provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen) 
Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců 
(podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění 
Pro placení zdravotního pojištění (podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní 
pojišťovna 
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Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství 
Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků): 
pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno 
manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele 
pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte                                                                                                                  
Čísla účtů zaměstnanců. 

návštěvníků webu plynomont.cz 

Na našich webových stránkách  www.plynomont.cz používáme integrovaný systém Jetpack. Plug-in 
Jetpack máme nainstalovaný na v našem redakčním systému wordpress a slouží k přehledu 
návštěvnosti webu a zlepšení bezpečnosti proti útokům hrubou silou. Více informací o funkcích 
jetpacku najdete zde https://jetpack.com/2018/05/25/jetpack-gdpr/#more-31241 

Zásady používání cookies 

Cookies, což jsou malá množství dat, které náš web, posílá vašemu počítači a která umožňují 
zhodnotit návštěvnost našeho webu.  

Jsou to cookies: Plug-in Jet-pack, redakční systém wordpress, google.com, facebook.com, 
plynomont.cz 

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost 
opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich 
internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají 
vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. 

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují 
správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či 
zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. 
Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč 
použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies 
ze strany našich serverů. 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s 
jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. 

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení 
prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky 
na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají 
identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás 
osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv 
identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s 
jakýmikoliv jinými daty. 

 

 

 

https://jetpack.com/2018/05/25/jetpack-gdpr/#more-31241


Stránka 4 / 6 
 

6. Zákonný důvod zpracování OÚ: 

OÚ zpracováváme vždy na základě určitého právního základu. 

Splnění právní povinnosti  

Zpracování OÚ nezbytné pro plnění zákonných povinností v souvislosti s tímto výběrem právních 
nařízení:  

 zák. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  

 zák. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zák. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 zák. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 zák. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s tím související 
prováděcí vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, 

 další zákonná nařízení, která se týkají naší činnosti dle výpisu z obchodního živnostenského a 
obchodního rejstříku a souvisejí se zpracování OÚ. 

Splnění smlouvy / opatření před smlouvou  

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. 

Ochrana oprávněných zájmů správce 

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů 
vyžadující ochranu osobních údajů. V našem případě se jedná o zpracování cenových nabídek, 
sledování statistiky návštěvnosti našeho webu plynomont.cz, získávání dotací na vzdělávání 
zaměstnanců a nábor zaměstnanců. 

Udělení souhlasu 

Vědomým poskytnutím vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, 
zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu. Naše 
společnost v současné době neeviduje žádné zpracování OÚ, ke kterému by byl nutný výslovný 
souhlas, v případě, že by tak vyžadoval platný zákon, budeme vás žádat o jeho udělení. 

Ostatní  

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, pokud k takovému plnění úkolů správcem bude docházet, 

 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, pokud k takovému plnění úkolů správcem bude docházet,  

7. Účely zpracování 
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Plnění povinností uložených společnosti jako správci osobních údajů zákonem, včetně poskytování 
informací. Plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci. Správa smluvních závazků 
a probíhajících smluvních vztahů, včetně jednání se smluvními stranami. Zajišťování bezpečnosti 
webových stránek, sítí, systémů a budov a rovněž ochrana společnosti v soudních sporech a při 
uplatňování a vymáhání pohledávek mimosoudní cestou. Správa každodenních potřeb, například 
zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek. 

8. Příjemci OÚ 

Dle požadavků zákona: OÚ tykající se subjektů údajů můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním 
orgánům, složkám prosazování zákona, v rozsahu vyžadovaným zákonem. V případech, kdy je to 
přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k 
prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků, Třetí strany: veškeré zpracování těchto OÚ 
bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely. 

9. Uchovávání 

OÚ budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, 
obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem ze strany subjektů 
osobních údajů. 

10. Ochrana OÚ 

K ochraně OÚ má naše společnosti zavedená vhodná a přiměřená bezpečnostní opatření popsaná v 
našem systému OÚ, tak aby nedošlo k jejich ztrátě, náhodným nebo protizákonným zničením, 
úpravou, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem k OÚ a dalším protizákonným zpracováním. K 
OÚ mají přístup pouze osoby, které je potřebují znát. Tento systém zabezpečení OÚ neustále 
zdokonalujeme a vyhledáváme rizika spojená se zpracováním OÚ, tak aby byly minimalizovány. 

Ochrana OÚ, kdy působíme jako zpracovatel OÚ 

V případě, že naše společnost bude zpracovávat OÚ v pozici zpracovatele OÚ pro správce OÚ, budou 
tyto OÚ zpracovány podle pokynů správce a nebudou používány ani předávány dále k jiným účelům 
než byl původní účel zpracování OÚ. 

11. Vaše práva 

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za 
účelem uplatnění práva: 

 Právo na informace o zpracování Vašich OÚ 

 Právo na přístup k OÚ 

 Právo na opravu OÚ 

 Právo na výmaz (právo být zapomenut) pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s 
ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo 
pokud byl souhlas odvolán 

 Právo na omezení zpracování 

 Právo na přenositelnost údajů 

 Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů 
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Svá práva můžete uplatnit pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Vaše práva plníme bezplatně a 
zákonná povinnost nám dává 30 dní na vyřízení žádosti od data přijetí žádosti. 

12. Automatické rozhodování a zvláštních OÚ (citlivé údaje) 

Společnosti neprovádí automatické rozhodování a nezpracovává zvláštní OÚ. 

13. Kontaktní údaje 

PLYNOMONT spol. s r.o. 
Náves Svobody 6/10 
779 00 Olomouc, Holice 
IČ: 45196265 
DIČ: CZ45196265 
e-mail: plynomont@plynomont.cz 
tel.: 585 313 482 
ID datové schránky: 44ptpen 
WEB: www.plynomont.cz 

 

14. Úpravy tohoto dokumentu  

Naše společnosti si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny a aktualizace tohoto dokumentu. 
Aktuální verze je umístěna na webu plynomont.cz, ověřte prosím, zda pracujete s nejnovější verzí 
dokumentu. 

 
 
Verze ze dne:  25.5.2018     
 

 

http://www.plynomont.cz/

