
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
 
Toto prohlášení se vztahuje na osobní údaje 
odběratelů zboží a služeb společnosti ATRYX, s.r.o., 
se sídlem Praha 6, U druhé baterie 785/15, PSČ 162 
00, IČO: 257 80 875, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 
69635 (dále jen „společnost“), která je správcem 
těchto osobních údajů. To znamená, že společnost 
rozhodne o tom, za jakým účelem a jakým způsobem 
budou Vaše osobní údaje zpracovávány. 
 
1. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a 

proč 
 

Termínem „osobní údaje“ v tomto prohlášení se 
rozumí údaje, které se Vás týkají, a které nám 
umožňují Vás identifikovat buď přímo, nebo v 
kombinaci s dalšími údaji, které můžeme mít k 
dispozici. Jedná se o údaje, které nám poskytnete 
v souvislosti s nákupem zboží a služeb společnosti. 
Může se jednat o tyto údaje: 
 
- Jméno, příjmení 
- Adresa  
- IČO a DIČ 
- Bankovní spojení 
- E-mailová adresa 
- Telefonní číslo 
 
Vaše osobní údaje používáme za účelem plnění 
příslušné smlouvy. Osobní údaje získáváme přímo od 
Vás. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; pokud 
nám však neposkytnete některé konkrétní osobní 
údaje, nemusí být společnost schopna splnit některé 
z cílů uvedených v tomto prohlášení. 
 
Tam, kde je to vhodné, mohou být osobní údaje 
získány též od třetích stran, a to za účelem provedení 
předběžných ověření před uzavřením smlouvy. 
 
2. Jak můžeme sdílet nebo předávat 

shromážděné údaje 
 

Společnost používá vhodná bezpečnostní opatření 
k ochraně Vašich osobních údajů. Osobní údaje 
mohou být zpřístupněny či sdělovány statutárnímu 
orgánu společnosti či osobám pověřeným 
společností. Za určitých okolností mohou být kromě 
společnosti či pověřeným osobám poskytnuty osobní 
údaje orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR, 
státní zastupitelství), soudu nebo jiným orgánům 
státní správy či samosprávy projednávající přestupky 
na základě zákonem stanovených pravidel, popřípadě 
také pojišťovně společnosti či dotčeného subjektu 
údajů v případě potřeby uplatnění právních nároků. 
Ke každému předání dat dává pokyn společnost a o 
každém takovém předání je proveden záznam. 
Osobní údaje budeme takto sdílet pouze pro výše 
uvedené účely a v souladu s konkrétními právními 
závazky. 
 

Společnost nepředpokládá předání osobních údajů do 
jiných států nebo mezinárodní organizaci. 
3. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje 

 
Vaše osobní údaje bude společnost uchovávat po 
dobu trvání vzájemní spolupráce, resp. po dobu 
trvání smluvního vztahu; po uplynutí této lhůty 
budou osobní údaje skartovány.  
 
4. Vaše práva 

 
Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, 
které o Vás uchováváme, a nápravu veškerých 
nepřesností týkajících se Vašich osobních údajů. Máte 
také právo omezit zpracování Vašich osobních údajů, 
nebo nechat Vaše osobní údaje smazat, pokud to 
vyplývá z právních předpisů. 
 
Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně 
toho, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní 
údaje, prosím, kontaktuje nás. V případě, že se nám 
nepodaří problém vyřešit, obraťte se přímo na Úřad 
pro ochranu osobních údajů na adrese Praha 7, Pplk. 
Sochora 727/27, PSČ 170 00, tel.: +420 234 665 111, 
web: www.uoou.cz. 
 
5. Jak nás kontaktovat 

 
Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo 
požadavky týkající se tohoto prohlášení či zpracování 
Vašich osobních údajů, obraťte se na nás, prosím, 
buď písemně zasláním doporučeného dopisu na 
adresu sídla společnosti uvedenou v úvodu tohoto 
prohlášení anebo elektronicky na e-mailovou adresu 
atryx@atryx.cz 
 
6. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů 

 
Společnost si vyhrazuje právo pravidelně provádět 
změny tohoto prohlášení. Veškerá nová znění tohoto 
prohlášení budou zveřejněna na internetových 
stránkách společnosti www.atryx.cz. 


