
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tekro, spol. s r.o. 
 

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno, jakým způsobem Tekro, spol. s r.o. 
zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění smluvních vztahů. 
Respektujeme Vaše soukromí a vážíme si našich vzájemných vztahů, proto s osobními údaji 
nakládáme zodpovědně.  
 

1. Správcem Vašich osobních údajů je:  
Společnost Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4-Krč, IČ: 18628851, 
registrace u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2161 (dále v těchto Zásadách jen 
„my“). Pro více informací nás prosím kontaktujte na tekro@tekro.cz.  
 

2. Právní základ zpracování osobních údajů 
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování 
je nezbytné pro naplnění smluvních vztahů mezi Vámi a správcem nebo pro provedení 
opatření správcem před uzavřením takovéto smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
 

3. Kde společnost Tekro získává Vaše osobní údaje a kategorie osobních údajů 
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo nebo které se o vás dozvíme 
z toho, jakým způsobem využíváte naše systémy, a dále z naší komunikace a dalších 
jednání s Vámi a/nebo Vaší organizací. Osobní údaje nám rovněž může poskytnout 
Vaše organizace nebo jiné organizace. Mezi tyto patří zejména:  
 
- název firmy, IČO, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, např. vaše 

pracovní e-mailová adresa, adresa bydliště nebo pracoviště, telefonní čísla, 
bankovní spojení a jiné informace 

- informace získané z veřejně dostupných webových stránek, databází a jiných 
veřejných zdrojů údajů.  

 
4. Kam Vaše osobní údaje předáváme 

Vaše osobní údaje můžeme předávat regulatorním orgánům, orgánům činným v 
trestním řízení, finančním úřadům a státním orgánům, soudům a dalším orgánům, 
poskytovatelům služeb. Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do 
země mimo EU).  
 

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme 
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho vztahu s vámi 
nebo s vaší organizací nebo v souvislosti s plněním smlouvy s Vaší organizací nebo v 
souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností, nejdéle však po dobu 
stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 
 

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům 
Jste oprávněni nás požádat: 
 
O poskytnutí kopie vašich osobních údajů,  

mailto:tekro@tekro.cz


O opravu vašich osobních údajů, 
O výmaz vašich osobních údajů nebo 
O omezení zpracování vašich osobních údajů.  
 
Tato práva budou v některých situacích omezena, například v případech, kdy máme 
povinnost vaše osobní údaje zpracovávat podle práva EU nebo podle práva členského 
státu EU.  Chcete-li tato svá práva uplatnit nebo máte-li dotazy ohledně zpracování 
vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů 
uvedených v bodě 1 výše.  
 

7. Změny těchto Zásad  
Tyto Zásady ochrany osobních údajů společnosti Tekro, spol. s r.o. nabývají účinnosti 
25. května 2018.  Poslední aktualizace byla provedena dne 25. května 2018.  V případě 
změny zveřejníme nové znění těchto Zásad na této webové stránce, abyste tak byli v 
plném rozsahu informováni o zpracovávání vašich osobních údajů a souvisejících 
záležitostech. 
 
 


