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Informace o zpracování osobních údajů 

 

Obchodní společnost CREDITFIELD, s.r.o. (dále jen „Společnost“) zpracovává osobní 
údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 „GDPR“). 

Společnost zpracovává osobní údaje výlučně zákonným způsobem v souladu 
s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, jinak pouze na základě souhlasu 
subjektu osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje pouze za účelem zajištění 
řádného splnění práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených Společností nebo 
jejím právním předchůdcem se subjektem osobních údajů a dále za účelem plnění 
povinností z právních předpisů, na jejichž základě jsou osobní údaje zpracovávány. 

Společnost zpracovává zejména tyto osobní údaje: 
a) Identifikační: jméno, příjmení, titul, datum narození; název nebo firma, podpis 
b) Kontaktní: trvalé bydliště, kontaktní/doručovací adresa, e-mail, telefon 
c) Jiné: číslo bankovního spojení, údaje o majetkové situaci subjektu údajů. 
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i listinné podobě. 

Ve výjimečných případech mohou být další osobní údaje shromažďovány a dále 
zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje 
svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož 
součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. 

Se zpracovateli, kterým jsou osobní údaje předávány za účelem plnění povinností 
Společnosti, jsou uzavřeny smlouvy zajišťující ochranu osobních údajů v souladu 
s požadavky GDPR a plnění dalších podmínek, které GDPR pro zpracování osobních 
údajů stanovuje. Mimo tohoto účelu nejsou osobní údaje předávány jiným osobám, 
pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Společnosti uložena 
právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. 

Při zpracování osobních údajů Společností nedochází k profilování, ani 
k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly prováděny úkony či 
rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů. 
Osobní údaje nejsou využívány k marketingovým účelům. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, než subjekt osobních údajů 
splní smlouvu mezi Společností a subjektem osobních údajů, nebo po dobu trvání právní 
povinnosti, která jejich zpracování nařizuje, a poté je uchovává po ukládací dobu 
stanovenou právními předpisy, nebo dokud to vyžadují oprávněné zájmy Společnosti.  

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim 
osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení zpracování, právo 



vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů 
a další práva podle GDPR. 

Společnost jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho kontaktní údaje jsou 
zveřejněny na webových stránkách Společnosti. Svá práva a požadavky ve věci ochrany 
osobních údajů uplatňujte u tohoto pověřence. Vaše požadavky budou posouzeny a 
vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete 
souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. 

Společnost přijímá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení řádného a 
bezpečného zpracování osobních údajů.  

V Praze dne 25. 5. 2018 

 

 

 

Ing. Vladimír Knespl, 
jednatel CREDITFIELD, s.r.o. 


