Plnění informační povinnosti podle čl.12, 13 a 14 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
Správce osobních údajů:
EVEROPROJEKT s.r.o.
IČO 05547393, DIČ CZ05547393
Se sídlem: Janáčkova 301/3, 785 01 Šternberk
Společnost zastoupená: Lukášem Šlížkem, jednatelem
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
sp. zn.: C 69734
Kontaktní údaje:
Telefon: +420 777 709 199
e-mail: lukas.slizek@email.cz

Správce při výkonu své činnosti v souladu s předmětem svého podnikání zpracovává osobní
údaje jednotlivých subjektů údajů, kterými jsou především obchodní partneři (dodavatelé a
odběratelé zboží a služeb) a ostatní osoby (dopravci a externě spolupracující osoby), členové
statutárního orgánu, na straně jedné a zaměstnanci na straně druhé.

V případě obchodních partnerů, případně členů statutárního orgánu zpracovává správce
následující osobní údaje s uvedením účelu a právního základu zpracování:
OÚ pro potřeby obchodního vedení a organizačního zajištění činnosti obchodní společnosti správce:

-

OSVČ: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, číslo bankovního
účtu, podpis, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, datová schránka)

-

Právnické osoby: jméno a příjmení, pracovní pozice příp. funkce v obchodní
společnosti, podpis, kontaktní údaje – telefon a e-mailová adresa. Zpracovávané
osobní údaje se týkají oprávněných zástupců příslušné právnické osoby (statutární
orgán, člen řídícího a výkonného orgánu společnosti zmocněný zástupce,
zaměstnanec)

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě oprávněného zájmu správce
ve smyslu klientské přívětivosti a podpory obchodních a ostatních podnikatelských zájmů
obchodních společnosti správce a plnění smlouvy v případě obchodních smluv se zahraničím.
Pro potřeby vedení obchodní a smluvní agendy:
-

OSVČ: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, číslo bankovního
účtu, podpis, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, datová schránka)
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-

Právnické osoby: jméno a příjmení, pracovní pozice příp. funkce v obchodní
společnosti, podpis, kontaktní údaje – telefon a e-mailová adresa. Zpracovávané
osobní údaje se týkají oprávněných zástupců příslušné právnické osoby (statutární
orgán, člen řídícího a výkonného orgánu společnosti zmocněný zástupce,
zaměstnanec)

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění smlouvy.
Pro potřeby vedení účetní agendy:
-

OSVČ: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, číslo bankovního
účtu, podpis, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, datová schránka)

-

Právnické osoby: jméno, příjmení, podpis, kontaktní údaje – telefon a e-mailová
adresa.
Zpracovávané osobní údaje se týkají oprávněných zástupců příslušné právnické osoby
(statutární orgán, člen řídícího a výkonného orgánu společnosti, zmocněný zástupce,
zaměstnanec)

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě oprávněného zájmu správce
ve smyslu klientské přívětivosti a podpory obchodních a ostatních podnikatelských zájmů
obchodní společnosti správce.
Pro potřeby vedení klientské databáze a podpory obchodní činnosti správce
-

OSVČ: jméno, příjmení, IČO, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, kontaktní údaje
(telefon, e-mailová adresa, datová schránka)

-

Právnické osob: jméno a příjmení, pracovní pozice příp. funkce v obchodní
společnosti, kontaktní údaje – telefon a e-mailová adresa. Zpracovávané osobní údaje
se týkají zástupců příslušné právnické osoby (statutární orgán, člen řídícího a
výkonného orgánu společnosti, zmocněný zástupce, zaměstnanec).

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě oprávněného zájmu správce
ve smyslu klientské přívětivosti a podpory obchodních a ostatních podnikatelských zájmů
obchodní společnosti správce.
Předávání OÚ do zahraničí
Firma EVEROPROJEKT s.r.o. obchoduje výhradně v rámci zemí EU (Slovensko, Polsko, Itálie),
tedy k omezenému přenosu OÚ dochází v souladu s Nařízením GDPR v rámci zahraničních
obchodních smluv.
V případě zaměstnanců zpracovává správce osobní údaje nezbytné pro potřeby personální
agendy, mzdové a daňové agendy a agendy sociálního a zdravotního pojištění, pro potřeby
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BOZP a ostatních školení a vzdělávání zaměstnanců, pro potřeby evidence povinných
zdravotních prohlídek zaměstnanců a pracovních úrazů, pro potřeby obchodního vedení a
organizačního zajištění činnosti obchodní společnosti správce, pro potřeby výzvy
k součinnosti s orgány veřejné moci a ostatními oprávněnými osobami:
Uvedené údaje správce zpracovává na právním základě plnění právních povinností, na
právním základě oprávněného zájmu správce a na základě plnění smlouvy nebo provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
Personální agendu, mzdovou agendu a agendu sociálního a zdravotního pojištění a vedení
účetní agendy pro správce částečně zpracovává na základě zpracovatelské smlouvy externí
zpracovatelská firma:
Přemysl Benda - účetní kancelář (OSVČ): IČO: 44903928
Kontaktní údaje:
Hodolanská 413/32, 77900 Olomouc
Telefon: +420 607 815 297
e-mail: p.benda@ucetnikancelar.com
Této firmě jsou dané údaje předávány ke zpracování na základě řádné Zpracovatelské
smlouvy a firma Přemysl Benda - účetní kancelář na základě výše uvedených právních
základů zpracovává výše zmíněné osobní údaje pro správce (jednotlivé firmy). Osobní údaje
jsou mezi správcem a zpracovatelem předávány zabezpečenou formou (osobně nebo
datovou schránkou). Zpracovatel může v případě potřeby se souhlasem správce pověřit
zpracováním těchto osobních údajů dalšího důvěryhodného zpracovatele –
sub-zpracovatele, konkrétně firmu:
Eva Bendová (OSVČ), IČO: 73338583
Kontaktní údaje:
Hodolanská 413/32, 77900 Olomouc
Telefon: +420 724 710 155
e-mail: p.benda@ucetnikancelar.com
Přehled konkrétních zpracování OÚ, právních podkladů a zabezpečení je k nahlédnutí ve
„Vnitřní směrnici o nakládání s OÚ“ konkrétní firmy přímo na pracovišti firmy.

Podle čl. 21, odst. 1 a 2 má kterýkoli subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování jeho osobních údajů, které je správcem prováděno na právním základě
oprávněného zájmu správce nebo na základě souhlasu subjektů údajů.
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