
 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI 

VIBROTECH S.R.O. 
 
Společnost Vibrotech s.r.o., IČ: 04457765, se sídlem Počernická 96, 108 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247718 (dále jako „správce“) zpracovává osobní údaje dle dále 
uvedených podmínek. 

Rozsah zpracování osobních údajů 
Správce osobní údaje zpracovává v rozsahu nezbytně nutném pro níže uvedené účely. Správce zpracovávat především 
tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a 
pracovní pozici. Společnost Vibrotech s.r.o. nezpracovává žádné citlivé osobní údaje, ani osobní údaje nezletilých osob. 

Účel zpracování osobních údajů 
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje za různými účely a různým způsobem: 

- bez souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti 
nebo 

- na základě souhlasu. 
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v 
jaké pozici vůči nám vystupujete. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které 
jsou u nás objednány, pokud s námi komunikujete nebo si vyžádáte nabídku. Naším oprávněným zájmem je zlepšování 
našich služeb pro vás, získávání informací o spokojenosti zákazníka se zbožím, či službami a poskytováním nabídek na 
míru a cílené reklamy. 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů 
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní 
údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude vám moci 
posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení 
odebírat, či nikoliv. 

Právní základ zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“). 

Doba, po níž budou osobní údaje zpracovávány 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel přímého marketingu poskytujete na neomezenou dobu, pokud tento 
souhlas neodvoláte. 
Pro účel zpracování osobní údaje na základě plnění smlouvy, používáme osobní data po dobu nezbytnou k vyřízení vaší 
objednávky nebo poptávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace. 
Pro účely plnění právní povinnosti osobní údaje zpracováváme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k 
vaší objednávce nebo poptávce. 
Pro účely našich oprávněných zájmů zpracováváme osobní údaje po neomezenou dobu. Proti těmto zpracováním máte 
právo uplatnit námitku. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím 
zaslání emailu na adresu: info@vibrotech.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které 
správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. 

Osoby s přístupem k osobním údajům 
K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují 
vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit vaše práva a 
vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně 
nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. 
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Kontaktní údaje správce 
Správce můžete kontaktovat na emailu: info@vibrotech.cz či písemně na adrese provozovny správce (Počernická 96, 
108 00 Praha 10). Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným 
osobám k vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností 
správce může být veškerá komunikace mezi vámi a správcem monitorována. 

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů 
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést 
námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být 
informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. 

Právo vznést námitku 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat správci. V případě, že 
vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, správce vaše osobní údaje v tomto rozsahu dále nebude 
nezpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo 
právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje 
zejména čl. 21 GDPR. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce 
plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
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