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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů je společnost PINNIUM s.r.o., se sídlem Za Pazdernou 2573,
Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 10901442, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 31090 (dále jen
„Správce“).
Kontaktní údaje Správce jsou:
www.pinnium.cz
pinnium@pinnium.cz
+420 728 859 438; +420 728 554 944
Doručovací adresa: Za Pazdernou 2573, 397 01 Písek

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pokud je zpracování nezbytné pro:
a. splnění smlouvy mezi Vámi jako Zákazníkem a Správcem nebo pro provedení
opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.

b) Nařízení 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) (dále jen „Nařízení“),

b. splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1

písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,

c. účely oprávněných zájmů Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
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3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM
Správce zpracovává Vaše následující osobní údaje:
a. Identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, obchodní firma,
datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa trvalého
bydliště, adresa sídla, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,

b. Elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, fax,

c. Bankovní spojení: číslo bankovního účtu, IBAN, BIC, SWIFT, údaje o platební kartě.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy uzavřené mezi
Správcem a Vámi jako Zákazníkem, včetně doručení zboží a řešení práv z
odpovědnosti za vady nebo záruky za jakost, či provedení opatření Správcem před
uzavřením takové smlouvy, dále plnění souvisejících zákonných povinností
Správcem, a na základě oprávněných zájmů Správce rovněž uplatňování a
obhajoba právních nároků Správce a vnitřní administrativní účely Správce.

5. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje získáváme:
a. Od Vás, a to zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy či komunikace s Vámi,
b. Z veřejně dostupných zdrojů, a to zejména z obchodního rejstříku, živnostenského

rejstříku, spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku ústavů, evidence
svěřenských fondů, registru ekonomických subjektů, insolvenčního rejstříku.

6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze
smlouvy (včetně doby trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt vztahujících se ke
smlouvě, kdy mohou smluvní strany uplatňovat práva a povinnosti ze smlouvy), po
promlčecí dobu jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího a dále po dobu nutnou
pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů,
nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
Vydání 2. srpna 2021

3 / 5

Pinnium s.r.o., Za Pazdernou 2573, 397 01 Písek

Ev.č. 1-20210802-rev.1
IČ: 109 01 442 DIČ: CZ10901442

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemci Vašich osobních údajů mohou být zasílatelské společnosti a jiné osoby
podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy uzavřené mezi
Správcem a Zákazníkem a osoby zajišťující pro Správce technické služby související
s provozem webových stránek a objednávkového formuláře, včetně provozu
software a ukládání dat či poskytovatelé daňového a účetního poradenství.

Správce může Vaše osobní údaje poskytnout dalším subjektům, ukládají-li

poskytnutí takových údajů Správci právní předpisy, je-li to nutné pro splnění
povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo je-li to nezbytné pro ochranu
oprávněných zájmů Správce a ochranu jeho práv, a to např. pojišťovnám,
poskytovatelům právních služeb, soudům, orgánům státní správy, včetně soudních

exekutorů, orgánů činných v trestním, přestupkovém či správním řízení, správců
daně, rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro
úspěšné uplatnění nároku.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo
EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v Nařízení máte následující práva:
a. právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení
kopie Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává,

b. právo na opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že o Vás Správce
zpracovává nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,

c. právo na výmaz Vašich osobních údajů v případě, že údaje nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, vznesete námitky proti

zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující

oprávněné důvody Správce pro zpracování, Vaše osobní údaje jsou zpracovány
protiprávně, Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky nebo Vaše osobní údaje
byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti,
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d. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to pokud zpracovávané
osobní údaje jsou nepřesné, zpracování je protiprávní, zpracovávané osobní

údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány nebo vznesete námitky proti zpracování,

e. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy v případě, že Správce
zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu či pro účely plnění

smlouvy a současně automatizovaně máte právo získat Vaše osobní údaje a

právo předat tyto údaje jinému správci, a to ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmějí být
f.

nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,

pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný

příslušný dozorový úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen

dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového

úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání
nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jsou-li
Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely oprávněného zájmu Správce či třetí
strany nebo pro účely přímého marketingu, včetně profilování.
U Správce nedochází k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému
výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které by pro Vás
mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany Správce splnit.
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