
Ochrana osobných údajov – GDPR 

 

1.Osobné údaje Zákazníkov 

1.1 Poskytovateľ nevykonáva s dátami Subjektu vrátane osobných údajov Zákazníkov akékoľvek 

operácie, okrem ich uloženie na serveroch Poskytovateľa, popr. v hostingovom centre, najmä do nich 

nezasahuje, nemení ich, nesprístupňuje neoprávneným osobám, ani ich neposkytuje tretím osobám 

(okrem ich sprístupnenie štátnym orgánom v súlade so zákonom). 

1.2 S ohľadom na skutočnosť, že Poskytovateľ vystupuje ako spracovateľ osobných údajov, ktoré 

Zákazníci vkladajú do Systému, a Subjekt je správcom týchto osobných údajov, uzavreli spolu 

Poskytovateľ a Subjekt zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto 

Obchodných podmienok. Zmluva o spracovaní osobných údajov obsahuje popri ďalších náležitostí 

podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenie z odkazu Obchodní podmínky v pätičke webstránky https://reenio.cz/. 

Predmet a dobu spracovania, povahu a účel spracovania, typ osobných údajov, povinnosti a práva 

Poskytovateľa i Subjektu. 

 

2. Osobné údaje Subjektu 

2.1 Poskytovateľ spracováva osobné údaje Subjektu, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, iba v 

rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre splnenie povinností zo zmluvy, v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b) 

Nariadenia z odkazu Obchodní podmínky v pätičke webstránky https://reenio.cz/. 

2.2 Poskytovateľ ďalej spracováva osobné údaje osôb zastupujúcich Subjekt (podnikateľa - fyzickej 

osoby, alebo právnické osoby), iba za účelom komunikácie so Subjektom. Takéto spracovanie 

osobných údajov osôb zastupujúcich Subjekt (napr. Člen štatutárneho orgánu, iný zástupca, 

kontaktná osoba v záležitostiach zmluvy) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 

Poskytovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia z odkazu Obchodní podmínky v pätičke 

webstránky https://reenio.cz/, pričom Poskytovateľ spracováva iba osobné údaje identifikačné 

(meno a priezvisko zástupcu), určením (iba e-mailovú adresu a telefónne číslo / číslo mobilného 

telefónu) a opisné iba v rozsahu uvedenom Subjektom (napr. akademický titul pri mene). 

Oprávneným záujmom Poskytovateľa na spracovanie osobných údajov osôb zastupujúcich Subjekt je 

možnosť komunikácie so Subjektom - právnickú osobu v záležitostiach zmluvy, najmä ohľadom 

uzavretia Zmluvy, plnenie povinností Poskytovateľa aj Subjektu, prípadných reklamácií alebo 

požiadaviek Subjektu. 

2.3 Subjekt je povinný fyzické osoby vystupujúce ako jeho zástupcovia, ktorých osobné údaje 

oznámia Poskytovateľovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy, informovať o ich právach dotknutých osôb v 

plnom rozsahu podľa čl. 14 Nariadenie z odkazu Obchodní podmínky v pätičke webstránky 

https://reenio.cz/.  Ak Subjekt nesplnil svoju povinnosť poskytnúť informácie zástupcom, je povinný 

toto oznámiť Poskytovateľovi tak, aby mohol Poskytovateľ informačnú povinnosť voči zástupcom 

(subjektom údajov) splniť. 
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