
INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení, 

abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení a spolupracovat s Vámi potřebujeme k tomu 
zpracovávat Vaše osobní údaje. Tento dokument Vás seznámí zejména s tím, jakým způsobem s 
Vašimi osobními údaji nakládáme, jaká máte práva ve vztahu k tomuto zpracování a jak je 
můžete uplatnit. 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s relevantními právními přepisy, kterými jsou 
zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti, případně předpisy, které je v budoucnu změní či nahradí (např. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 
Správcem Vašich osobních údajů je společnost DTcars Transport s.r.o., se sídlem Bezručova 
607, Česká Skalice, 552 03, IČ 04296770. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke 
zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 a 5 níže 
nebo jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na tel. čísle +420 607 026 389 nebo na e-mailové 
adrese uctarna@autodoprava-dtcars.cz. 

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým 
účelem a po jakou dobu? 
Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo 
účelem zpracování. Rádi bychom Vás tímto informovali, že: 

2.1. za účelem zasílání obchodních sdělení, realizace obchodních a marketingových aktivit 
zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu název firmy, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, 
e-mail, případně IČ/DIČ, číslo účtu či pozice ve společnosti. 

2.2. nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž zpracovávat a uchovávat Vaše osobní 
údaje. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem, příp. oprávněný zájem 
třetí strany. Tyto osobní údaje tedy budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto 
účelu, nejdéle však deset let od události rozhodné pro běh promlčecí doby v každém konkrétním 
případě.  

3. Komu můžeme anebo musíme Vaše osobní údaje 
poskytnout? 
Vaše osobní údaje jsou s Vaším souhlasem ukládány v naší databázi.  

Dále můžeme předat Vaše osobní údaje subjektům, které pro nás zajišťují administrativní 
podporu, pokud tyto subjekty poskytnou maximální záruky zabezpečení ochrany zpracovávaných 
osobních údajů.  

Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby předávat úřadům a orgánům státní správy 
provádějícím dohled dle příslušných zákonů, externím poradcům a dalším osobám vázaným 
povinností mlčenlivosti. 

mailto:uctarna@autodoprava-dtcars.cz


4. Jaká máte práva v případě, kdy nám udělíte svůj 
souhlas a kdy můžete uplatnit námitku? 
V případě zpracování, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně 
rozhodnout, zda svůj souhlas v navrženém rozsahu poskytnete, či nikoli. Rozsahem 
poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli 
odvolat nebo omezit jeho rozsah. V případě, že souhlas odvoláte nebo omezíte, jsme povinni 
ukončit v odpovídajícím rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v přiměřené době, která 
odpovídá standardním technickým a administrativním možnostem. Pokud však v budoucnu 
změníte názor, souhlas se zpracováním osobních údajů můžete opětovně udělit. 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo na základě 
našeho oprávněného zájmu, příp. oprávněného zájmu třetí osoby, máte rovněž právo kdykoli 
vznést proti takovému zpracování kdykoli námitku. Pokud směřuje námitka proti zpracování 
založenému na oprávněném zájmu, zpracování bude ukončeno, jestliže nedojde k prokázání 
existence závažných důvodů opravňujících k dalšímu zpracování. Pokud směřuje námitka proti 
zpracování pro účely přímého marketingu, zpracování Vašich osobních údajů bude v 
předmětném rozsahu bez zbytečného odkladu ukončeno. 

5. Jaká máte další práva? 
Máte právo kdykoli žádat o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte 
právo na přístup k těmto osobním údajům. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů máte však i 
další práva. Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu 
nebo doplnění. Máte právo své osobní údaje vymazat, to je však možné pouze za určitých 
podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel nebo pokud 
odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování. 

Za určitých podmínek můžete požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude 
se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost osobních údajů nebo vznesete námitku 
proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace. 

V případě jakýchkoli pochybností, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v souladu s 
platnými právními předpisy, máte vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v 
Praze. Veškerá tato Vaše práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech. 

 

6. Jak zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje? 
Osobní údaje jsou uchovávány v našich informačních systémech, v případě potřeby mohou být 
též zálohovány na záložním serveru/nosičích informací. 

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme 
moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální 
možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před 
jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. 

Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých 
pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností 
mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. 

 


