
Ochrana osobních údajů 

Společnost BUILDING PLAST, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 786, 50351 Chlumec nad Cidlinou 

IČ: 47473860 (dále jen BUILDING PLAST, dodavatel, my, náš) si váží Vaší důvěry a klade důraz 

na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost BUILDING PLAST, 

zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu 

osobních údajů. 

A) Kupní smlouvy 

Společnost BUILDING PLAST, spol. s r.o. uzavřením kupní smlouvy získává od odběratele ke 

zpracování jeho osobní údaje – jméno, příjmení, IČ, DIČ, rodné číslo (nebo datum narození, pokud 

rodné číslo nebylo přiděleno), adresu sídla společnosti nebo adresu trvalého pobytu, bydliště,             

emailovou adresu, telefonní číslo, informace týkající se datových připojení účastníka. Ochrana 

těchto údajů podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). 

BUILDING PLAST se stává správcem těchto osobních údajů 

Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností 

dodavatele a pro ochranu oprávněných zájmů dodavatele. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto 

účelům by nebylo možné dohodnuté náležitosti kupní smlouvy poskytovat. Ke zpracování osobních 

údajů pro tyto účely není potřebný souhlas účastníka. Zpracování z důvodu plnění smlouvy, ochrany 

oprávněných zájmů dodavatele a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Osobní údaje pro 

výše uvedené účely jsou dodavatelem zpracovány pouze v nezbytné rozsahu a po dobu nutnou k 

jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje 

vymazány či anonymizovány. 

Faktury vystavené BUILDING PLAST jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní 

důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické 

smlouvy. 

Pokud zákon nestanoví jinak, může BUILDING PLAST jako správce osobních údajů předávat 

osobní údaje jiným správcům údajů jen v případě, že má k takovému předání výslovný a dobrovolný 

souhlas subjektu údajů - účastníka.  

Za účelem vymáhání pohledávek BUILDING PLAST, které BUILDING PLAST vznikly vůči 

účastníkovi ze smluvního vztahu založeného Smlouvou o poskytování veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací, je BUILDING PLAST oprávněn poskytnout osobní údaje účastníka 

třetí osobě a to v rozsahu nezbytném pro uplatnění svého nároku. 

V souladu s ustanoveními GDPR bude mít odběratel - subjekt údajů ode dne 25. 5. 2018 v případě, 

že bude pro BUILDING PLAST identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže dodavateli svoji 

totožnost, zejména tato práva:  

a) právo na přístup k osobním údajům (zahrnuje například právo získat od BUILDING PLAST 

potvrzení, zda zpracovává osobní údaje; informace o účelech zpracování; kategoriích dotčených 

osobních údajů; příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánované době 



zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících 

se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních 

údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnosti, že dochází k automatizovanému 

rozhodování, včetně profilování; o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU); 

b) právo na opravu nepřesných osobních údajů;  

c) právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že dodavatel neprokáže oprávněné důvody pro 

zpracování těchto osobních údajů);  

d) právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat 

přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich 

zpracování);  

e) právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (a to ze strany dodavatele v případě 

uskutečnění opravy, výmazu nebo omezení zpracování);  

f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud dodavatel neprokáže, že je dán 

závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami 

subjektu údajů, dodavatel zpracování ukončí bez zbytečného odkladu);  

g) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se 

zpracováním osobních údajů pro marketingové účely);  

h) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

B) WWW 

Webové stránky (dále jen tyto/naše stránky) jsou vlastněny a provozovány společností BUILDING 

PLAST, spol. s r.o.., která (dále jen BUILDING PLAST, my, náš, nám), se zavazuje chránit                  

a respektovat Vaše soukromí. 

Zde uvedené zásady ochrany osobních údajů stanovují základ, podle kterého všechny údaje, které od 

Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete, budou zpracovány námi. Přečtěte si prosím pozorně 

následující za účelem pochopení našich názorů a postupů týkajících se Vašich osobních údajů a jak     

s nimi zacházíme. 

Používáním našich stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním Vámi poskytnutých 

informací, jak je popsáno v těchto zásadách. 

Informace, které můžeme získat 

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o Vás: 

Informace, které poskytnete nebo které jste již dříve uvedli na našich stránkách, včetně 

prostřednictvím případných interaktivních prvků. To zahrnuje (ale není omezeno na) informace 



poskytnuté v době přihlášení k užívání našich webových stránek, předplacení našich služeb, 

zveřejnění nebo zaslání materiálů nebo žádosti o další služby. Můžeme Vás také požádat                               

o informace, když vstupujete do soutěže nebo propagace námi řízené nebo sponzorované, a když 

oznamujete problém s našimi stránkami. 

Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznamy naší korespondence a veškeré informace v ní 

obsažené. 

Můžeme Vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme pro účely výzkumu, ačkoli na ně 

nemusíte reagovat. 

Podrobné informace o Vašich návštěvách včetně, ale nikoli výhradně, dopravních dat, lokalizačních 

údajů, weblogů a jiných komunikačních dat, ať už jsou nezbytné za účelem fakturace nebo jiným               

a zdroje, ke kterým máte přístup. 

IP adresy 

Můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, včetně případné IP adresy, operačního systému 

a typu prohlížeče, za účelem správy systému a oznamování souhrnných informací našim inzerentům. 

Jedná se o statistické údaje o aktivitách a návycích našich uživatelů při prohlížení a nedochází zde                  

k identifikování jedince. 

Použití souborů cookies a analýza webových stránek 

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za 

účelem optimalizace marketingových aktivit může používat BUILDING PLAST na svých 

webových stránkách cookies soubory. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou 

ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, 

pomocí něhož je webová stránka zobrazena. 

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookies souborů, může 

zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem: 

Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč 

Deaktivace 

Cookies: 

1. V menu „Nástroje“ 

vyberte možnost 

„Možnosti internetu“. 

2. Nyní klikněte na 

záložku „Ochrana 

osobních údajů“. 

3. Pro zablokování všech 

cookies posuňte v 

rámečku nastavení 

posuvník nahoru. 

4. Vaše nastavení 

potvrďte „OK“. 

1. V hlavní nabídce klikněte na 

„Firefox“ a následně na nabídku 

„Možnosti“. 

2. Zvolte oddíl „Soukromí“ 

3. V sekci Cookies deaktivujte volbu 

„Povolit serverům nastavovat 

Cookies“ 

4. Potvrďte Vaše nastavení 

Návod na deaktivaci    a 

odstranění Cookies 

naleznete v nápovědě 

příslušného prohlížeče, příp. 

se obraťte na výrobce 

prohlížeče. 



Prohlížeč: Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč 

Odstranění 

Cookies: 

1. V menu nástroje 

vyberte volbu 

„Zabezpečení“ a poté 

klikněte na „Odstranit 

historii procházení“ 

2. Zaškrtněte zaškrtávací 

pole „Cookies“ 

3. Klikněte na tlačítko 

„Delete“ 

1. V hlavní nabídce klikněte na 

„Firefox“ a následně na šipku u 

nabídky „Historie“. 

2. Vyberte možnost „Vymazat 

nedávnou historii“ 

3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové 

období mazání“ 

4. Rozklikněte detaily kliknutím na 

šipku o volby „Podrobnosti“ 

Označte pole „Cookies“ a stiskněte 

tlačítko vymazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Analytics a Google Adwords 

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá BUILDING PLAST službu Google 

Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky 

vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA 

a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových 

stránkách BUILDING PLAST nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze 

strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského 

hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server 

Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována). 

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google    

o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. 

Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník 

webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále také: 

 kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který 

zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce; 

 instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném 

prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby 

byla zachována deaktivace služby Google Analytics. 

http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací 

Prostřednictvím této zveřejněných telefonických linek se mohou zákazníci a další osoby obracet na 

BUILDING PLAST se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či 

prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb. 

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných BUILDING PLAST budeme 

zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté 

osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení 

dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Tyto osobní údaje 

jsou poskytovány BUILDING PLASTu dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti bychom nebyli 

schopni dotaz či požadavek vyřídit. 

Pokud bude prostřednictvím telefonní linky, emailu u BUILDING PLASTu uplatněna reklamace 

výrobku, budeme zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním 

základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností, a proto 

se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. 

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává BUILDING PLAST osobní údaje dále také pro 

účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu 

z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty 

zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti reklamaci vyřídit. 

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět BUILDING PLAST sám, příp. za tímto 

účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osoby. Bude-li to vhodné 

či potřebné je BUILDING PLAST oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům 

a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či 

výrobce, kterému může BUILDIGN PLAST tyto osobní údaje předat, se odvíjí od výrobku, který 

je reklamován nebo jehož se dotaz týká. 

Kde ukládáme vaše údaje 

Údaje, které shromažďujeme a jsou uchovávány a zabezpečeny na místním serveru v sídle společnosti 

BUILDING PLAST. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto shromažďováním, 

uchováváním nebo zpracováním. 

Zabezpečení 

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Tam, kde 

jsme Vám poskytli (nebo jste si zvolili) heslo, které Vám umožní přístup k určité části našich stránek, 

nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme Vás, abyste s nikým nesdíleli Vaše 

heslo. 

Přenos, uchovávání a zpracování osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím těchto webových 

stránek je zajištěno pomocí běžných, obvyklých technických opatření. Přenos informací 

prostřednictvím internetu není bohužel zcela bezpečný. I když uděláme pro ochranu Vašich osobních 

údajů vše, co je v našich silách, nemůžeme zaručit bezpečnost údajů zadávaných na našich stránkách; 



jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Poté, co jsme obdrželi Vaše informace, budeme se řídit 

striktními postupy a používat bezpečnostní prvky pro zamezení neoprávněnému přístupu. 

     Způsoby využívání informací  

Můžeme použít informace, které o Vás vedeme, následujícím způsobem: 

 za účelem zajištění, že obsah z našich stránek je uváděn tím nejefektivnějším způsobem pro 

Vás a Váš počítač 

 za účelem kontaktování Vás ohledně provozních a technických záležitostí vztahujících se    

k Vašemu používání stránek 

 abychom Vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od nás požadujete nebo           

o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, u kterých jste souhlasili s kontaktováním 

za tímto účelem 

 za účelem plnění povinností vyplývajících z případných smluv uzavřených mezi Vámi             

a námi 

 abychom Vám umožnili podílet se na interaktivních prvcích našich služeb, pokud se tak 

rozhodnete 

 abychom Vás mohli informovat o změnách našich služeb. 

Nechceme zveřejňovat informace o identifikovatelných jednotlivcích pro naše inzerenty, ale 

můžeme jim je poskytnout. Jedná se o statistické údaje o aktivitách a návycích našich uživatelů 

při prohlížení a nedochází zde k identifikování jedince. 

     Zveřejňování údajů 

Jsme oprávněni sdělit Vaše osobní údaje přímo nebo nepřímo třetím stranám: 

 těm, jejichž služeb využíváme pro vývoj našich stránek a/nebo jejich údržbu a/nebo zajištění 

inzerce/marketingu a/nebo hostingu a jiných technických služeb 

 v případě, že prodáváme nebo kupujeme podnik nebo aktiva, v kterémžto případě můžeme 

zpřístupnit Vaše osobní údaje perspektivnímu prodejci nebo kupci takového podniku nebo 

aktiv 

 pokud my nebo v podstatě všechen náš majetek získává třetí strana, v kterémžto případě 

jsou námi uchovávané osobní údaje dle nebo ve spojení s těmito Zásadami ochrany 

soukromí jedním z převáděných aktiv. 

 máme-li povinnost zveřejnit nebo zpřístupnit Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné 

povinnosti, nebo aby byly prosazeny nebo k ochraně práv, majetku nebo naší bezpečnosti, 

našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi                

a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika. 

     Vaše práva 

Máte právo nás požádat o nezpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely. Budeme 

Vás obvykle informovat (před shromážděním osobních údajů), zda zamýšlíme použít Vaše osobní 

údaje pro tyto účely nebo chceme-li je za tímto účelem zpřístupnit třetí straně, v obou případech mimo 

rozsah Vašeho používání našich stránek. Poté můžete využít Vašeho práva, aby se zabránilo takovému 



zpracování zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme pro sběr dat. Můžete také 

uplatnit právo nás kdykoli kontaktovat na. 

     Webové stránky třetích stran 

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na stránky našich partnerských sítí, inzerentů             

a pobočky. Pokud budete následovat odkazy na tyto webové stránky, vezměte prosím na vědomí, že 

tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a neneseme žádnou odpovědnost za 

tyto zásady. Zkontrolujte prosím tyto zásady před tím, než poskytnete osobní údaje těmto webovým 

stránkám. 

     Přístup k údajům  

Na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů máte právo vědět, zda máme údaje o Vás a pokud 

ano, máte přístup k těmto údajům a můžete požadovat jejich opravení, pokud jsou nepřesné. Máte také 

právo na to, aby Vaše osobní údaje byly vymazány nebo blokovány, pokud jejich zpracování bylo        

v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně soukromí. 

     Doba uchování 

Obecně platí, že nebudeme uchovávat údaje obdržené prostřednictvím těchto stránek po dobu delší, 

než je nezbytné pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo tak dlouho, jak požaduje zákon. 

Změny u zásadách ochrany osobních údajů  

Jakékoli změny, které budou provedeny v našich zásadách ochrany osobních údajů v budoucnu, budou 

zveřejněny na této stránce a pokud je to vhodné, tak Vám budou oznámeny e-mailem. 

     Kontakt 

Otázky, komentáře a požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů jsou vítány a měly 

by být adresovány. 

BUILDING PLAST, spol. s r.o., výrobce barev SOKRATES, Nádražní 786, 50351 Chlumec nad 

Cidlinou 

 

Tyto zásady a prohlášení o ochraně údajů je platné a účinné od 25. 5. 2018. 
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