
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Tímto oznámením se provádí povinnost správce stanovená v 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 "GDPR". 
 
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost invenio QD s.r.o., IČO: 081 04 450, se sídlem 
nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, v oddíle C, vložka 85889 (dále jen "správce"). 

Kontaktní údaje správce: invenio QD s.r.o., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, e-mail: 
info@inveniogroup.cz 

Účelem a právním základem zpracování vašich osobních údajů správcem je, v závislosti na 
okolnostech, za kterých jsou vaše údaje shromažďovány -: 
  
I. v případě smluvních partnerů (klientů) Správce nebo osob jednajících jménem takového smluvního 
partnera - plnění smluv uzavřených se subjekty, které zastupujete, nebo smluv uzavřených přímo s 
vámi, včetně výkonu práv a povinností vyplývajících z těchto smluv, přičemž základem zpracování je čl. 
(6 odst. 1 písm. b) GDPR (nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření na vaši žádost 
před uzavřením smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce 
- průběžný výkon činnosti), 
II. v případě poskytovatelů služeb či dodavatelů Správce nebo osob jednajících jejich jménem - 
koordinace služby či dodávky poskytované Správci, přičemž základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 
písm. b) GDPR (nezbytnost pro plnění smlouvy nebo za účelem provedení opatření na Vaši žádost před 
uzavřením smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (nezbytnost pro účely oprávněného zájmu Správce - 
probíhající obchodní činnost), 
III. v případě osob poskytujících Správci své údaje za účelem navázání případného obchodního či 
jiného vztahu/vyhledání kontaktu se Správcem/zaslání žádosti Správci - navázání případného 
obchodního či jiného vztahu (včetně určení předmětu žádosti či potřeby kontaktu) nebo možnosti 
uzavření případné smlouvy v budoucnu, přičemž základem zpracování je čl. (6 odst. 1 písm. a) GDPR 
(vyjádření - přijetím opatření z vaší iniciativy - souhlasu se zpracováním osobních údajů), 6 odst. 1 písm. 
b) GDPR (za účelem přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy) a 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
(nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce - probíhající obchodní činnost). 
IV. v případě zástupců orgánů veřejné moci, státní správy a samosprávy, orgánů činných v trestním 
řízení, soudů, státních inspekcí nebo jiných kontrolních institucí - součinnost při výkonu práv a 
povinností uložených Správci obecně závaznými předpisy, přičemž základem zpracování je čl. 6 odst. 1 
písm. c) GDPR a ustanovení právních předpisů, která Vás opravňují jednat jménem subjektu, který 
zastupujete, a která Správce zavazují k součinnosti (nezbytnost pro splnění právní povinnosti Správce), 
 
V každém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem ochrany Správce před případnými 
nároky nebo před případnými závazky - včetně daňových/správních závazků nebo závazků v oblasti 
sociálního zabezpečení - které vyplývají nebo mohou vyplývat z obecně závazných předpisů, přičemž 
právní základ pro zpracování je stanoven v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (jako nezbytné pro účely 
vyplývající z oprávněného zájmu Správce na ochranu před případnými nároky nebo závazky 
vyplývajícími z předpisů). Pokud povaha vztahu zahrnuje další povinnosti Správce vyplývající z platných 
právních předpisů, je zpracování osobních údajů založeno také na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (jako 
nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce). 
 
Vaše osobní údaje mohou být předány - v rozsahu nezbytném pro daný účel - subjektům poskytujícím 
Správci služby, včetně služeb v oblasti: personalistiky a účetnictví, právní, IT a subdodavatelům služeb, 



které jsou předmětem smluv uzavřených mezi Správcem nebo Vámi či subjektem, který zastupujete, 
dodavateli, auditory/revizory, správními orgány, orgány činnými v trestním řízení, soudy, kontrolními 
orgány a institucemi.  
 
Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro vztah mezi vámi a správcem, přičemž 
níže uvedené doby jsou maximální. V každém případě může Správce za účelem ochrany před 
případnými nároky nebo povinnostmi, které mohou být uloženy podle obecně platných právních 
předpisů, uchovávat vaše údaje až do uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky související s daným 
vztahem a do uplynutí lhůty pro prohlášení správních rozhodnutí (včetně daňových rozhodnutí) za 
neplatná, která se mohou týkat daného vztahu, přičemž tato lhůta se počítá 1) v případě osob 
uvedených v bodě I výše - od ukončení platnosti nebo plnění smluv se subjekty, které zastupujete, 2) 
v případě osob uvedených v bodě II výše - od ukončení plnění služby nebo dodávky pro správce, 3) v 
případě osob uvedených v bodě III výše - od okamžiku předání osobních údajů, 4) v případě osob 
uvedených v bodě IV výše - od okamžiku ukončení činnosti, pokud činnost nevyústí v další řízení, 
včetně soudního řízení - pak se lhůta počítá od okamžiku vydání konečného/pravomocného rozhodnutí 
ve věci. 
 
Podle platných předpisů máte nárok: 1) požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se vás 
týkají, 2) na opravu těchto osobních údajů 3) na výmaz těchto osobních údajů 4) omezení zpracování 
osobních údajů, které se vás týkají 5) vznést námitku proti zpracování osobních údajů a 6) na 
přenositelnost osobních údajů - na základě zásad, v rozsahu a v situacích uvedených v článcích 15 - 21 
GDPR. 
 
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, jste oprávněni tento souhlas kdykoli 
odvolat, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě 
souhlasu před jeho odvoláním.  
 
Kdykoli máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu 
správce. 
 
Máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 
Poskytnutí vašich osobních údajů je povinné v rozsahu, v jakém vám takovou povinnost ukládají 
příslušné předpisy nebo v jakém je správce oprávněn tyto osobní údaje vyžadovat. Jinak je poskytnutí 
vašich osobních údajů dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí vašich osobních údajů může být 
nemožnost uplatnit vaše práva nebo povinnosti vyplývající z uzavřených smluv, nemožnost navázat 
vztah nebo poskytnout požadované informace či odpovědět na dotaz.  
 
Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem automatizovaného rozhodování ve vztahu k vám, 
včetně profilování.  
 


