
Zpracování osobních údajů 
1. Udělujete tímto souhlas společnosti VAPOL CZ s.r.o., se sídlem Zašová 270, 756 51,  
IČ: 26783786 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u okresního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 
25306 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:  

- jméno a příjmení, 

- název společnosti, 

- e-mailové adresy, 

- telefonní čísla, fax, 

- fakturační a/nebo kontaktní adresa, 

- IČ/ DIČ a údaje vedené u obchodního nebo živnostenského rejstříku  
pod tímto IČ / DIČ, 

- otevírací doba nebo doba preferovaná ke kontaktu, 

- www prezentace, 

- údaje nezbytné pro realizaci plateb (např. čísla bankovních účtu), 

- informace, které nám sdělíte o formě a rozsahu podnikání – počet zaměstnanců,  
počet poboček, vlastní rozvoz zboží, rozsah nabízených produktů a služeb 
(produktové zaměření) aj. 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, kontaktní údaje a e-mail je nutné 
zpracovat za účelem: 

a. zpracování a vyřízení objednávek, 

b. reklamační řízení,  

c. účetní evidence, 

d. pro účely následné obchodní a marketingové komunikace, 

e. odběrem novinek a nabídek společnosti. 

Tyto údaje budou společností VAPOL CZ s.r.o., jakožto Správcem, zpracovány a uchovány  
po dobu 10 let počínající následujícím kalendářním rokem od posledního vzájemného obchodního 
kontaktu z důvodu evidence plnění. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 
například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti odbyt@vapol.cz 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a. Poskytovatel softwaru KARAT software. 

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však 
v současné době společnost nevyužívá. 

 



6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, a to v celém nebo částečném rozsahu, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


