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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Oblast působnosti 

Tyto informace se vztahují na zákazníky, obchodní partnery, uchazeče o zaměstnání, popř. další 
fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou ve společnosti TORF ZIEGLER spol. s r.o. zpracovávány. 

 

2. Zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme dle stanovených zásad v rozsahu nezbytně nutném proto, abychom 
nadále mohli nabízet a poskytovat kvalitní produkty a služby.  

Zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a 
s dalšími platnými předpisy České republiky. 

 

3. Správce osobních údajů 

TORF ZIEGLER spol. s r.o., Zahradní 916, Horní Slavkov, 357 31, IČ: 25236938 
www.torf-ziegler.com, info@torf-ziegler.com 
 
E-mail: osobni.udaje@torf-ziegler.com 
 
Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů: Ing. Sobotková Jitka – manažerka kvality. 
 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

Zpracováváme údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Jedná se zejména o tyto 
údaje: 

• Identifikační a kontaktní údaje - jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mail, telefon, číslo 
bankovního účtu, uživatelské jméno a heslo při registraci, IČ a DIČ 

• Údaje pro optimalizaci nastavení a marketingové účely – IP adresa včetně typu prohlížeče, údaje 
získané pomocí souborů „cookies“ 

• Údaje zachycené digitálními technologiemi – fotografie z odborných kurzů, veletrhů a výstav, 
záznamy z kamerového systému (pouze při návštěvě naší provozovny) 
 

5. Účel, zákonnost a doba zpracování 

Dodržujeme zásadu zákonnosti zpracování a osobní údaje zpracováváme, pokud existuje jeden 
z následujících důvodů: 

5.1 Zpracování bez Vašeho souhlasu 

5.1.1 Plnění povinností stanovených zákonem 

Účelem zpracování identifikačních a kontaktních údajů, či údajů o objednaném zboží a službách je 
dodržování platných právních předpisů, zejména: 

• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

Pro tyto účely zpracováváme údaje dle stanovených lhůt, nejvýše 10 let. 
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5.1.2 Plnění smlouvy 

Při objednávce zboží nebo služeb, či při jiném obchodním kontaktu vznikne vztah daný uzavřenou 
smlouvou. Účelem zpracování identifikačních a kontaktních údajů v tomto případě je plnění této 
smlouvy: 

• poskytnutí objednaného zboží či služby 

• evidence požadavků a jejich následná kontrola 

• provedení platby 

• expedice a sledování zásilky 

• vyřízení reklamace 

• evidence reklamací a stížností zdravotnických prostředků (podklad pro následné klinické 
hodnocení) 

Požadavky, objednávky vyřizujeme zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu, nebo e-shopu. 
Telefonní hovory nejsou nahrávány, požadavky jsou zaznamenány naším zaměstnancem.  

Záznamy jsou uloženy pro naši kontrolu po dobu stanovenou interními směrnicemi, obvykle 3 - 5 let. 

5.1.3 Oprávněný zájem 

Osobní údaje zpracováváme z důvodu propagace našich produktů a služeb, zvyšování kvality a 
optimalizace nabídky. Prostřednictvím dotazníků tvoříme a vyhodnocujeme statistiky, které nám 
umožňují zlepšovat naše služby. Výsledky jsou uloženy v anonymizované podobě. 

Využíváme rovněž soubory „cookies“ a další technologie, které umožňují správné zobrazení našich 
internetových stránek, jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek a internetových služeb. Tyto 
údaje jsou rovněž anonymizovány. 

Na základě oprávněného zájmu je v naší provozovně instalován kamerový systém. Účelem je ochrana 
majetku a osob, prevence krádeží a střežení objektu. Přístup k těmto záznamům je umožněn pouze 
na základě přiděleného oprávnění a omezenému počtu uživatelů. Záznamy jsou uchovávány po dobu 
7 dnů. 

5.2 Zpracování na základě Vašeho souhlasu 

Na základě souhlasu zpracováváme: 

• identifikační a kontaktní údaje za účelem propagace a zasílání nabídek 

• Fotografie z odborných kurzů, veletrhů a konferencí z důvodu propagace 

• Údaje z životopisu uchazečů o zaměstnání mimo výběrové řízení – evidence uchazečů a nabídka 
zaměstnání 

• Soubory „cookies“ a další technologie, které slouží reklamním a statistickým účelům 

Udělený souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na 
zákonnost zpracování do okamžiku tohoto odvolání. Doba zpracování je dána uděleným souhlasem.  

 

6. Zdroje osobních údajů 

Osobní údaje získáváme přímo od zákazníků při uzavření objednávky, či jiné smlouvy, nebo od našich 
obchodních partnerů opět na základě uzavřené smlouvy.  

 

7. Příjemci a zpracovatelé 

Osobní údaje jsme oprávněni v nezbytně nutném rozsahu předat dalším subjektům, jejichž služeb 
využíváme. Takovými subjekty jsou zejména: 

• Partneři zajišťující přepravu 

• Poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů 

• Obchodní zástupci 

• Advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury 



TORF ZIEGLER spol. s r.o. – osobni.udaje@torf-ziegler.com                                                                                                     3/3 

 

• Správní orgány a státní úřady, jsme-li k tomu vyzváni 

Se subjekty, jež jsou v roli zpracovatele, máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

 

8. Předání osobních údajů mimo EU 

Při našich činnostech nedochází k předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský 
prostor. 

 

9. Zabezpečení osobních údajů 

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň 
zabezpečení Vašich osobních údajů.  

 

10. Práva při zpracování osobních údajů 

Subjekt údajů má právo: 

• na přístup k osobním údajům (informace o účelu a době uchování) – informace o zpracování 
poskytneme poprvé bezplatně, za opakované vydání jsme oprávněni účtovat poplatek 

• na opravu osobních údajů - jsou-li neúplné, nebo nepřesné 

• na výmaz osobních údajů - ve stanovených případech, viz Zásady ochrany osobních údajů 

• na omezení zpracování, např. v době vyřizování jiných žádostí – námitka apod. 

• na přenositelnost osobních údajů - pokud jsou data v běžném strojově čitelném formátu 

• vznést námitku proti zpracování  
• být informován, pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, jež by mohlo představovat 

riziko pro práva a svobody fyzických osob 

• na informace o důsledcích neposkytnutí údajů – pokud neobdržíme potřebné informace, 
nemůžeme uzavřít kupní, či jinou smlouvu, nevyřídíme objednávku apod. 

• podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), nebo podniknout právní kroky 
 

11. Způsob uplatnění práv 

Práva lze uplatňovat osobně, nebo písemně na adrese Zahradní 916, Horní Slavkov, 357 31 u 
manažera kvality, nebo na e-mailové adrese osobni.udaje@torf-ziegler.com. Telefonické žádosti 
nepřijímáme. Žádost vyřídí zodpovědná osoba správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 
měsíce od přijetí. Ve výjimečných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce, o 
čemž bychom předem informovali.  

Vzniknou-li pochybnosti o totožnosti, jsme oprávněni požádat o dodatečné informace potvrzující 
totožnost. V případě, že z jakéhokoli důvodu nejsou poskytnuty potřebné osobní údaje, máme právo 
požadavkům nevyhovět.  

 

12. Související dokumenty 

• Zásady ochrany osobních údajů 

• 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 94/46/ES 

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

Tyto Informace o ochraně osobních údajů jsou platné a účinné od 26. 8. 2022. 
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