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Informování o zpracování údajů 
Pro návštěvníky webových stránek 

 

 

Věc: GDPR – Informování o zpracování údajů 

 

Vážení návštěvníci našich webových stránek 

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General 

Data Protection Regulation). Z uvedeného nařízení vyplývá řada nových povinností pro správce dat, 

mezi něž se řadí i naše společnost ALFASPED Logistik, s.r.o.  

V souladu s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost zpracovává pouze osobní 

údaje v souvislosti s Vaším návštěvou webových stránek, případně z činností, které budete při této 

návštěvě vykonávat. To však nezahrnuje použití cookies. 

Vaše osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás. Nebudeme vytvářet ani uskutečňovat žádné 

automatizované rozhodnutí, které by Vás ovlivňovalo, ani vytvářet profily s použitím Vašich osobních 

údajů. 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění správného zobrazení webových stránek a neslouží 

pro žádné marketingové účely (dále jen „povolené účely“). Právním základem zpracování poskytnutých 

osobních údajů k povoleným účelům je právní povinnost správce v souladu s čl. 6, odstavec 1, písm. c) 

GDPR. V případě, že nám osobní údaje neposkytnete, musíme v každém jednotlivém případě 

vyhodnotit riziko, zda budeme schopni zajistit výše uvedené účely i bez Vámi poskytnutých údajů a je 

pravděpodobné, že nebudeme schopni Vám zajistit poskytnutí služby v plném rozsahu. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze nezbytně nutnou dobu a vymažeme je, jakmile uložení 

dat nebude přiměřené pro povolené účely zpracování, za předpokladu, že nejsme právně povinni nebo 

jinak oprávněni pokračovat v ukládání těchto údajů.  

Dále souhlasíte s tím, aby tyto údaje společnost Alfasped Logistik s.r.o. uchovávala nejdéle po dobu 

jednoho roku od převzetí a využila je pouze pro povolené účely. 

Konkrétně evidujeme:  

• Osobní údaje návštěvníka web. stránek – název společnost, e-mail, popř. telefonní číslo, jméno 

a příjmení 

 

Osobní údaje evidujeme na základě následujících právních důvodů: 

• Oprávnění zájem správce pro účely zasílání obchodního sdělení 
 

Za podmínek uvedených v čl.15-22 GDPR má subjekt údajů  právo: 

• požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracoval, 

• požádat o kopie těchto osobních údajů, 

• požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné, 

• požádat o výmaz osobních údajů,  

• požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů. 
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• Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro 

ochranu osobních údajů 

Písemné odvolání vašeho prohlášení o zpracování údajů zasílejte do sídla společnosti formou 

doporučeného dopisu. 

 

 

S pozdravem    

          Ing. Václav Růža 

        ředitel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: VSŘQ-vedoucí sekce řízení kvality Platné ke dni: 

Odsouhlasil: ředitel společnosti Alfasped Logistik s.r.o. 1.10.2021 

 


