
INFORMAČNÍ SDĚLENÍ 
v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů 
 
1. Společnost EDUKO Ostrava s.r.o., IČO: 25830104, se sídlem Skautská 416/34, 70800 Ostrava Poruba (dále 
jen „EDUKO Ostrava s.r.o.“) provádí zpracování osobních údajů fyzických osob při výkonu své obchodní činnosti 
a při poskytování a nabízení služeb fyzickým osobám. 
 
2. EDUKO Ostrava s.r.o. v této souvislosti zpracovává osobní údaje 
svých klientů, tedy fyzických nebo právnických osob, u nichž na základě obchodní činnosti EDUKO Ostrava s.r.o. 
došlo k uzavření smlouvy na některý z produktů, které EDUKO Ostrava s.r.o. poskytuje 
 
3. V souvislosti s výkonem obchodní činnosti EDUKO Ostrava s.r.o. může dojít ke zpracování těchto kategorií 
osobních údajů: 
a) identifikační údaje, jimiž se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména 
jméno, příjmení,, bydliště, podpis, v případě podnikatelů také IČO a DIČ); 
b) osobní údaje, které jsou obsaženy ve veřejně přístupných rejstřících, seznamech či evidencích (obchodní 
rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík atd.); 
c) osobní údaje, jejichž získání a zpracování je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících 
EDUKO Ostrava s.r.o.. z platných právních předpisů; 
d) osobní údaje vyplývající z navázaného smluvního vztahu a poskytování služeb EDUKO Ostrava s.r.o. (údaje o 
uzavřených smlouvách, jejich trvání, platební historii klienta, změnách smluv atd.). 
 
4. Zpracování shora uvedených osobních údajů klienta je v souladu s právní úpravou ochrany 
osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je 
a) nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů nezbytných pro 
uzavření smlouvy nebo pro přípravu návrhu smlouvy; 
b) nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností EDUKO Ostrava s.r.o. a Obchodních partnerů při 
poskytovaní služeb 
c) nezbytné pro účely oprávněných zájmů EDUKO Ostrava s.r.o. a Obchodních partnerů – pro účely kontroly 
zákonnosti a správnost činnosti EDUKO Ostrava s.r.o., jeho jednotlivých zaměstnanců a spolupracovníků,  
 
5. Obchodními partnery se rozumí společnosti, jejichž produkty EDUKO Ostrava s.r.o. nakupuje a vztah 
partnerů založen na uzavřené smlouvě s příslušnou fyzickou osobou a na povinnostech z ní vyplývajících nebo 
na návrhu na uzavření smlouvy s klientem. 
 
6. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. jsou předávány: 
orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v jeho rozsahu (zejména orgány státní správy, 
soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.); 
 
7. Osobní údaje fyzických osob uvedených v odst. 2. budou EDUKO Ostrava s.r.o. zpracovávány po dobu 10 
kalendářních let od ukončení obchodní činnosti EDUKO Ostrava s.r.o., tj. od data 
uzavření poslední smlouvy  nebo od data posledního doložitelného jednání mezi EDUKO Ostrava s.r.o. 
a potencionálním zákazníkem, přičemž lhůta 10 kalendářních let se počítá vždy od pozdějšího data. Tyto lhůty 
vyplývají ze zákonných požadavků na dobu, po kterou je EDUKO Ostrava s.r.o., stejně jako Obchodní partneři, 
povinen uchovávat doklady vztahující se k jeho obchodní činnosti. 
 
8. Právo EDUKO Ostrava s.r.o. na zpracování poskytnutých osobních údajů vyplývá ze zákonné úpravy 
(z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).  stejně jako slouží k identifikaci a kontrole dle zákona proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
  



9. Fyzické osoby uvedené v odst. 2. mají právo: 
a) na přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které EDUKO Ostrava s.r.o. o 
fyzické osobě zpracovává; 
b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných EDUKO Ostrava s.r.o.; 
c) na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech; 
d) právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); 
e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem 
EDUKO Ostrava s.r.o.. V tomto případě je EDUKO Ostrava s.r.o. povinen ukončit zpracování tehdy, pokud 
závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně EDUKO Ostrava s.r.o., nepřevažují nad zájmy nebo právy a 
svobodami klienta. EDUKO Ostrava s.r.o. klienta informuje písemně o tom, jakým způsobem rozhodl o námitce 
vznesené klientem. 
f) právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů – právo získat své osobní údaje, jež poskytl EDUKO 
Ostrava s.r.o. pro účely splnění smlouvy a jejichž zpracování je provedeno automatizovaně a právo předat je 
jinému správci. 
g) podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, 
pplk. Sochora 27, 170 00 Praha  
 


