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Informace o zpracování osobních údajů  

Poučení o právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
udělením souhlasů 

Správcem osobních údajů  je ATX development s.r.o., IČ 143 23 508 
sídlem M. Alše 780, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88658 
e-mailová adresa: gdpr@autix.eu 
Web:   www.autix.eu 
Tel:   +420 703 149 150 
 
Kontaktní osoba ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů:  
p. Radomír Kopecký 

dále také jen „správce“ 

Správce osobních údajů, tedy společnost ATX development s.r.o., tímto informuje subjekty údajů o tom, 
že osobní údaje, které mu byly poskytnuty, nebo které získal v souvislosti se svým předmětem 
podnikání, zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, především Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále též jen nařízení GDPR), a také zákonem o zpracování 
osobních údajů č. 111/2019 sb., vše ve znění pozdějších předpisů. 

Informujeme Vás tímto, že zpracovává následující kategorie osobních údajů:  
- adresní a identifikační údaje sloužící k identifikaci subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, 

titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se 
subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-
mailová adresa a jiné obdobné informace) 

- popisné údaje (např. bankovní spojení)  

Zvláštní kategorie osobních údajů (osobní údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, 
politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a 
zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a 
údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby) u svých 
zákazníků nezpracováváme. Pokud dochází ke zpracování zvláštní kategorie údajů tak, jen 
v nezbytně nutné míře, vždy na základě oprávněného zákonného titulu, a to u zaměstnanců správce 
např. při pracovním úrazu zaměstnance. 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás (získané při jednání o uzavírání smlouvy, formou osobní, e-
mailovou, telefonickou, přes chat, webové stránky, vizitky, webové formuláře aj.). Případně můžeme 
k získání využít veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský 
rejstřík, Katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)  

ZÁKONNÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ  
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Osobní údaje mohou správci zpracovávat jen na základě existujících zákonných titulů. Osobní údaje 
tedy zpracováváme na základě zpracování nutného pro plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti, či 
oprávněného zájmu.  
U zákazníků osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro plnění smlouvy (nákup výrobků 
a služeb) a dále můžeme některé údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu.  
U zaměstnanců osobní údaje zpracováváme zejména z nutnosti plnění smlouvy a zákonných povinností 
zaměstnavatele.  
U zástupců korporací a statutárních orgánů korporací osobní údaje zpracováváme z titulu plnění právní 
povinnosti identifikovat osobu jednající za smluvní stranu. 

ZPRACOVÁNÍ PŘI UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, a to ať už za účelem: 

- Zasílání obchodních sdělení 
- Umožnění sběru cookies 
- či jiným účelem 

informujeme Vás tímto, že souhlas můžete kdykoli odvolat, a to na kontaktech uvedených v tomto 
dokumentu.  
 
V případě, že nám udělíte souhlas se zasílám obchodních sdělení, tak účelem tohoto souhlasu je 
využití vašich osobních údajů, zejména tedy údajů kontaktních (e-mailová adresa, telefon) pro zasílání 
obchodních a marketingových nabídek všech zboží a služeb, které poskytujeme. Udělení souhlasu je 
svobodné, nic jím nepodmiňujeme.  

Účelem zpracování osobních údajů je zejména plnění smluvních povinností dle uzavřené smlouvy, či 
v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy - tedy osobní údaje jsou zpracovány proto, abychom mohli 
smlouvu uzavřít a pak ji splnit  (kupní smlouva na dodání zboží a služeb či jiná smlouva).  
U zaměstnanců je hlavním účelem rovněž plnění uzavřené pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele 
a dále plnění zákonných povinností u zaměstnanců.  
Účelem zpracování mohou rovněž být účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů se zpracováním.  
Osobní údaje jsou správcem zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, 
a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem či v rozsahu v jakém je 
správce získal pro plnění svých povinností.   
 
Vaše osobní údaje můžeme předat PŘÍJEMCUM osobních údajů, kterými mohou být v souladu 
s účelem, se kterým údaje zpracováváme zejména: Subdodavatelé služeb (např. pošta), orgány 
veřejné moci (např. soudy, správní orgány, aj.úřady), zpracovatelé osobních údajů - poskytovatelé 
údržby informačního systému, externí účetní, externí dopravci aj.  

Zpracování osobních údajů provádíme sami, či prostřednictvím zpracovatele. Zpracování je prováděno 
v našem sídle či provozovnách, jednotlivými zaměstnanci, příp. zpracovateli. V případě, že jsou osobní 
údaje předávány na základě platného titulu jiných osobám – zpracovatelům, máme s těmito uzavřeny 
písemné smlouvy. Ke zpracování dochází zejména prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i 
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro 
správu a zpracování osobních údajů.  
Za účelem ochrany jsme přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, 
zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, 
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respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů.  

Informujeme Vás tímto, že nedochází k automatickému rozhodování ani profilování při 
zpracování osobních údajů. Osobní údaje rovněž nepředáváme do třetích zemí. 

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných 
právních předpisů či k naplnění účelu udělených souhlasů. Dbáme na aktualizaci údajů a žádáme tímto 
subjekty údajů v případě změny o sdělení.  

Tímto Vás informujeme o vašich právech:  
Jako subjekty údajů (zákazníci, zaměstnanci a další) máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní 
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat 
přístup k těmto osobním údajům. Dále také máte právo na sdělení • účelu zpracování • kategorii 
dotčených osobních údajů • příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 
zpřístupněny • o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy • veškeré dostupné informace 
o zdroji osobních údajů • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k 
automatizovanému rozhodování, včetně profilování.  
Máte také právo na to být informováni. Neúplné či nepřesné osobní údaje můžete doplnit nebo 
opravit. Dalším právem je právo na výmaz osobních údajů. Máte právo, abychom v určitých 
případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR omezili zpracování vašich osobních údajů. 
Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech, či zájmech třetí strany, máte právo 
kdykoli vznést námitku. Při vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, 
se již dále osobní údaje nesmí pro tyto účely zpracovávat. 

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jsme získali v běžném a 
strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to 
technicky možné, žádat, abychom je předali my. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného 
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má 
pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotýká (mimo stanovených výjimek v GDPR 
nařízení). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu máte právo kdykoli 
odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Rovněž máte právo se obrátit se stížností na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Jsme Vám však plně k dispozici a věříme, že stížnosti nebude zapotřebí.  
 
Uplatnění práv, žádosti o informace: 
V případě, že budete požadovat jakékoli informace, týkají se zpracování Vašich osobních údajů, 
můžete se primárně obrátit na: 
 
email:  
gdpr@autix.eu 
nebo písemně na adresu:   
M. Alše 780, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí 
 
Neváhejte nás kontaktovat. 
 
ATX development s.r.o.  
Ve Valašském Meziříčí dne 25. března 2022 


