
Informace o ochraně osobních údajů 

Níže uvedené informace poskytujeme v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( 

dále jen „GDR“) 

Správce osobních údajů: 

NIMOTECH, s.r.o. , 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1292 

IČ 18825605, sídlo Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno,  

korespondenční adresa : Karáskovo nám. 20, 615 00 Brno 

e-mail : nimotech@nimotech.cz , tel.: 549 246 688 

 

Účel zpracování osobních údajů : 

NIMOTECH, s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob dle č. 6 a násl. GDPR,  na základě zákonných důvodů a pouze 

v odpovídajícím rozsahu. 

Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). 

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného 

zájmu (recitál 47). 

V souvislosti s uzavřením smlouvy (kupní, servisní  atd. ) , kterou jsme s vámi uzavřeli, zpracováváme jakožto správce 

osobní údaje, které jsou uvedené ve smlouvě. Jedná se o  osobní údaje ( jméno a příjmení, adresa/sídlo , sídlo 

provozovny/ordinace, e-mail, telefon).   

 

Přehled hlavních účelů zpracování, pro které  není potřeba souhlasu: 

 

Proč zpracováváme osobní údaje?     Proč máme právo osobní údaje zpracovávat?     Lze zpracování odvolat? 

Identifikace klienta                             Pro splnění smlouvy                                            Ne 

 

Uzavření smlouvy                               Pro splnění smlouvy                                            Ne  

 

Zasílání nabídek našich produktů 

a služeb (tzv. přímý marketing)          Je to náš oprávněný zájem                                   Ne, ale můžete vznést námitku proti     

                                                                                                                                         zpracování. Na jejím základě nebudou                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         nabídky dále zasílány 

 

Některá zpracování však můžeme provádět pouze se souhlasem toho, koho se údaje týkají. Poskytnutí takového 

souhlasu je dobrovolné.   V tomto případě máte právo souhlas odvolat. Váš souhlas  potřebujeme k tomuto zpracování 

osobních údajů: 

 

Proč zpracováváme osobní údaje?          Proč máme právo osobní údaje zpracovávat?                          Lze zpracování odvolat? 

 

Zasílání nabídek produktů a služeb 

třetích stran (tzv. nepřímý marketing)     Na základě souhlasu                                                                      Ano 

 

 

Souhlas můžete odvolat kdykoliv. Odvolané osobní údaje nebudeme dále využívat, nicméně je budeme mít uchované v 

našich systémech po dobu uvedenou níže, abychom byli schopni prokázat oprávněnost zpracování před odvoláním souhlasu. 

                                                                                                                                          

Předávání osobních údajů ke zpracování 

NIMOTECH spolupracuje pouze s prověřenými zpracovateli, s nimiž má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Zpracovatelé 

mají k osobním údajům omezený přístup, jsou vázání mlčenlivosti   při zpracování osobních  údajů . Zpracovatel je oprávněn 

nakládat s osobními údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl námi jako správcem pověřen. V takovém případě 

není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní 

předpis . 

Osobní údaje předáváme  třetím osobám jen v souvislosti s plněním smluvních povinností či  na základě příslušných právních 

předpisů  ( finanční orgány, SÚKL , kontrolní orgány, soudy atd. ) 

 

Osobní údaje budeme uchovávat ve své databázi pro účely další spolupráce , komunikaci přes e-mail či telefon, pro sdělování 

informací ohledně našich nabízených produktů , informací o konání seminářů , školení, kongresů. 

 

 

Zabezpečení osobních údajů : 

S vašimi osobními údaji se nakládá  zodpovědně v souladu s platnou evropskou a českou legislativou. Aby bylo zabráněno 

neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, jsou zavedeny vhodné technické a  elektronické 

postupy pro jejich ochranu a zabezpečení: 

mailto:nimotech@nimotech.cz


- vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech. 

- vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území ČR. 

- vaše osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. 

- řízení uživatelských přístupů, kontrolní a bezpečnostní mechanismy zajišťují ochranu dat před neoprávněným 

přístupem. 

 

 

Práva fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů: 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů : v případě, že ke zpracování osobních údajů došlo nad rámec 

zákonných důvodů, s výslovným souhlasem osoby, může tato osoba kdykoliv souhlas odvolat. Učinit tak může osobně 

podepsaným písemným oznámením zaslaným na korespondenční adresu nebo na e-mail správce. 

Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. 

 

 

Právo na přístup k osobním údajům: 

Každá fyzická osoba má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje pracovávány či nikoliv a jakým 

způsobem. 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má daný subjekt údajů právo získat k nim přístup spolu s následujícími informacemi: 

- o účelu zpracování osobních údajů 

- o kategorii dotčených osobních údajů 

- o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny 

- o době uložení osobních údajů ,není-li ji možné určit, o kritériích  použitých ke stanovení této doby 

- o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku 

proti tomuto zpracování 

- o právu podat stížnost u dozorového orgánu 

- o tom, zda dochází a automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a 

předpokládaných důsledcích takového zpracování 

-  

Právo na opravu : každá fyzická osoba, které správce zpracovávání osobní údaje, má právo, aby správce bez zbytečného 

odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se takové osoby týkají či provedl doplnění osobních údajů. 

 

Právo na výmaz : fyzická osoba má právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, kterých se jí týkají, a to bez 

zbytečného odkladu a pokud je dán alespoň jeden z těchto důvodů: 

- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány 

- Osoba odvolala souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a zároveň s tím neexistuje žádný další 

právní důvod pro zpracování 

- Osobní údaje byly zpracovány protiprávně 

- Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti 

 

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro : 

- splnění právní povinnosti, jež vyžaduje právní řád ČR 

- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti 

zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro 

účely přímého marketingu, nebudou  již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

 

Uplatnění práva týkající se ochrany a zpracování osobních údajů : 

Každá osoba může jako subjekt osobních údajů svá práva kdykoliv uplatnit kontaktováním správce údajů na výše uvedené 

korespondenční adrese nebo na e-mailové adrese NIMOTECH. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Na ochranu osobních údajů dohlíží : 

Úřad pro ochranu osobních údajů  

 

Tyto informace ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018. 

 


