
Doplnění změn obchodních podmínek platných ke dni 25.5.2018 v návaznosti na 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). 

Správcem vašich osobních údajů je BS-textil s.r.o., se sídlem Strojírenská 8/9,   
586 01 Jihlava 

IČO: 28265025, DIČ: CZ28265025 

Email: bstextil@volny.cz 

Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jak shromažďujeme Vaše osobní údaje a jakým 
způsobem  můžete žádat jejich změnu nebo smazání. Naším cílem je, aby naše procesy a 
informační systémy byly v souladu s novým zákonem o GDPR, nařízení o ochraně osobních 
údajů, platným jako zákon ve všech státech EU k 25. květnu 2018. 

Jaké osobní údaje BS-textil  s. r. o. shromažďuje a zpracovává? 

BS-textil  s. r. o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační 
údaje a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, telefon, e-mail).   

K jakým účelům osobní údaje využívá a zpracovává? 

BS-textil  s. r. o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu obchodních partnerů za účelem 
splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu 
správce dat. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků 
výpočetní techniky nebo v listinné podobě. 

Jak dlouho BS-textil  s. r. o. údaje zpracovává? 

BS-textil  s. r. o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání smluvního 
vztahu a dalších 10 let. 

Musíme osobní údaje poskytnout? 

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s BS-textil  s. r. o. dobrovolné. 
Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na 
dodávku/odběr zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů BS-textil  s. r. o. nedokáže 
požadovaný odběr zboží nebo služby uskutečnit.  

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též 
její obchodní firma, odlišující dodatek, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu, telefon, e-mailová adresa. 

Z jakých zdrojů BS-textil s. r. o. osobní údaje získává? 

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy za 
účelem prodeje zboží či služeb.  

Jakým způsobem BS-textil  s. r. o. zajišťuje ochranu osobních údajů? 
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Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a BS-textil  
s. r. o.  disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující 
maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, 
před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. 

Veškeré osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či 
smluvně převzatých povinnosti, jsou dostatečně proškoleny o procesech při zpracování 
osobních údajů. 

Komu BS-textil  s. r. o. osobní údaje poskytuje nebo předává? 

 Příjemci osobních údajů jsou osoby 

- podílející se na dodání zboží (služeb), realizaci plateb na základě smlouvy, 

- zajišťující služby provozování webového rozhraní obchodu a další služby v souvislosti 
s provozováním webu, 

- zajišťující marketingové služby. 

BS-textil  s. r. o.  nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů? 

 Za podmínek stanovených v GDPR máte 

       -     právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR, 

       -     právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle  

             čl. 18 GDPR, 

-  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 

-  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

-  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 

-  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo     
e-mail správce uvedený výše  

 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 


