ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PŘI PROVÁDĚNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI
A PŘI PROVOZOVÁNÍ OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU
Vážení klienti, zákazníci, dodavatelé / odběratelé, obchodní partneři,
níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich
osobních údajů (zejména identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob – zákazníků, jejich
zástupců a odpovědných osob obchodních partnerů – v rozsahu jméno, příjmení, společnost, kontaktní
telefon, kontaktní e-mail, fakturační adresa, doručovací adresa, přihlašovací údaje do e-shopu,
transakční údaje o realizovaných objednávkách a historie využívání e-shopu), níže uvedenými
společnými správci těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 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).

1. Kontaktní údaje společných správců:
Objednávkový systém (přístupný na adresách https://objednavky-distribuce.agel.cz, https://www.eperfectshop.cz, https://objednavky.perfectdistribution.sk) je provozován níže uvedeným Správcem
pro tyto společné správce ve smyslu čl. 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Perfect Distribution a.s., IČO 47675934, se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6538,
telefon +420 800 166 661, web https://perfectdistribution.agel.cz (dále jen „Správce“)
a
Perfect Distribution a.s. – organizačná zložka, IČO 47719150, se sídlem: Kočovce 244, 916 31
Kočovce, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného súdu Trenčín,
oddiel Po, vložka 10279/R, telefon +420 800 166 661, web
https://perfectdistribution.agel.cz/sk/index.html,
AGEL Trade s.r.o., IČO 25966618, se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85964, telefon
+420 800 166 661, web https://ageltrade.agel.cz a
AGEL Trade s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, IČO 48224863, se sídlem Palisády 743/56, Staré
Mesto, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 2866/B, telefon +420 800 166 661, web
https://ageltrade.agel.cz/o-nas/atr-slovensko.html
(tyto tři společnosti dále jen „Další správci“)
Všechny výše uvedené společnosti se jako společní správci smluvně dohodly, že úkoly a povinnosti
správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů plní primárně Správce. To nijak
nevylučuje, aby subjekt údajů mohl uplatnit svá práva podle tohoto nařízení individuálně i vůči
Dalším správcům.

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
a) pro společnosti se sídlem na území České republiky:
Bc. Roman Kejř – bezpečnostní ředitel AGEL a.s.,
poštovní adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov, telefon: +420 601 366 760, e-mail:
dpo@agel.cz
b) pro společnosti se sídlem na území Slovenské republiky:
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.
poštovní adresa: Palisády 56, 811 06 Bratislava, telefon: +421 903 600 164, e-mail: dpo@agelsk.sk

3. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování:
Vedení evidence podnikajících fyzických osob (zákazníků a obchodních partnerů) a kontaktních
fyzických osob (zástupců obchodních partnerů a zákazníků) Správce a Dalších správců při provádění
obchodní činnosti a při plnění z toho vyplývajících právních povinností Správce a Dalších správců a
při provozování objednávkového systému
Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Správce a
Dalších správců i jeho obchodních partnerů při uskutečňování odběratelsko-dodavatelských vztahů,
zejména v souvislosti s možností realizovat výběr požadovaného zboží a služeb a uskutečnit řádně
objednávky a dodávky zboží a služeb od Správce a Dalších správců ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
V případě podnikajících fyzických osob je zpracování jejich osobních údajů nezbytné i pro splnění
smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto osob ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a pro splnění právní
povinnosti, která se na Správce nebo Další správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v oblasti daňových, účetních, obchodních povinností.

4. Oprávněné zájmy Správce, Dalších správců nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné
pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce, Dalších správců či třetí strany:
Zpracování osobních údajů může být nezbytné kromě výše uvedeného účelu i pro účely dalších
oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat formou přímého marketingu
elektronickými prostředky nabídku obdobných služeb a zboží stávajících zákazníkům, jakož i s možností
uplatňovat svá práva vyplývající z poskytnutých služeb a dodávek zboží.

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
•
•
•
•

určení zaměstnanci Správce nebo Dalších správců zajišťující provoz objednávkového systému
nebo vyřizování obchodních požadavků uskutečněných jinou formou,
distributorské a zasilatelské společnosti, které na základě objednávek zákazníků zajišťují pro
Správce nebo Další správce dodávku objednaného zboží k zákazníkovi,
státní orgány a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
subjekty, které Správci nebo Dalším správcům poskytují služby a se kterými má Správce nebo
Další správci uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

6. Předávání osobních údajů do zahraničí:
Správce a Další správci nemají v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje podnikajících fyzických osob a kontaktních fyzických osob – zástupců obchodních
partnerů a zákazníků jsou uchovávány po dobu, než budou všechna práva a povinnosti z realizovaných
odběratelsko-dodavatelských vztahů nebo z provedených objednávek v rámci objednávkového
systému vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení např.
v rámci účetních dokladů vyplývat z právního předpisu (např. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo
zákona č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve), a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.
Nevyužívané přihlašovací údaje fyzických osob zaregistrované do objednávkového systému (tzn.
vytvořené přihlašovací údaje, u kterých nedošlo v následujících 30 dnech k realizaci objednávky, nebo
přihlašovací údaje, prostřednictvím kterých došlo k poslední objednávce déle než před rokem), včetně
v objednávkovém systému evidovaných osobních údajů vztahujících se k těmto přihlašovacím údajům
fyzických osob budou ze strany Správce automaticky zrušeny bezprostředně po uplynutí stanovených
lhůt.

8. Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:
•

•
•
•

•

Máte právo požadovat od Správce (případně i od Dalších správců) přístup k osobním údajům
týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu či výmaz (pokud jsou
k výmazu dány zákonné důvody).
Máte právo na omezení zpracování.
Máte právo vznést námitku proti zpracování.
Máte právo se obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce a Dalších správců
ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich
práv podle příslušných právních předpisů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že
zpracováním osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních
údajů. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je pro území České
republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz
www.uoou.cz) a pro území Slovenské republiky Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (viz www.dataprotection.gov.sk).

9. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:
Poskytování Vašich osobních údajů Správci nebo Dalším správcům v rámci poptávky po odběru zboží
nebo služeb je vždy dobrovolné a pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci odběratelskododavatelského vztahu (jednak pro možnost využívání objednávkového systému, výběru zboží
z nabídky objednávkového systému a jeho objednání, jednak pro možnost následného potvrzení a
realizace dodávky zboží nebo služeb). Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu

Vám neumožní přihlásit se do objednávkového systému provozovaného Správcem a provést
objednávku zboží nebo služeb, resp. neumožní Vám a Vašim společnostem navázat odběratelskododavatelský vztah se Správcem nebo Dalšími správci.

