
 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
 

Společnost: EKO-LAB Žamberk spol. s r.o., sídlem: Zemědělská 1004, 561 01 Žamberk 

IČO: 13582488, DIČ: CZ13582488, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci 

Králové, oddíl C, vložka 128. prohlašuje, že ochrana Vašich osobních údajů plně probíhá 

v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského 

parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016  

 

Zpracováváme tyto osobní údaje  
 

- jméno a příjmení,  

- adresa,  

- poštovní adresa,  

- e-mailová adresa,  

- telefonní číslo  

 

a veškeré další údaje, které napíšete do formuláře na těchto webových stránkách či do 

e-mailů odeslaných na adresu ekolab@zamberk.cz nebo které uvedete v průvodních listech ke 

vzorkům. 

 

Účel zpracování osobních údajů 

 
Osobní údaje, které nám poskytujete, používáme pro plnění smlouvy, k vyřízení Vašich 

objednávek a k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět s odpovědí na Vaše požadavky. 

Na žádost objednatele mohou být osobní údaje potřebné k realizaci zakázky v elektronické 

podobě poslány do informačního systému Ministerstva zdravotnictví „PiVo“ a příslušné KHS. 

V rámci akreditace, autorizace či udělení potvrzení o způsobilosti může kontrolní orgán  

( ČIA, ÚKZUZ) nahlédnout do osobních údajů uvedených v objednávce zákazníka 

 či ve Smlouvě o dílo se zákazníkem. 

 

Jak dlouho budeme shromažďovat Vaše osobní údaje?  

 

Údaje budou zpracovány po dobu realizace zakázky a následně archivovány z důvodu 

možnosti hájení práva a oprávněných zájmů společnosti po dobu 10 let.  

 

Zpracování osob. údajů je prováděno výhradně společností EKO-LAB Žamberk spol. s.r.o., 

tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické formě, v rámci 

interního systému a v tištěné formě v rámci řádně zabezpečeného archivu společnosti, a jsou 

řádně zabezpečené proti odcizení.    
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Jaké máte práva a co můžete po naší společnosti požadovat? 

 
- požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

- požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů  

- požádat o výmaz evidovaných osobních údajů  

- požádat o omezení zpracování 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů  

 

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na jednatelku 

Ing. Veroniku Římánkovu, email: ekolab@zamberk.cz 

 


