
Prohlášení o ochraně osobních údajů online za firmu ACT Plus s.r.o.   
květen 2018  
 
Naše závazky v ochraně osobních údajů  
 
 Uchovávat osobní údaje zákazníků, návštevníků a dodavatelů v bezpečí a důvěrnosti;  
 Osobní údaje neprodáme třetím stranám  
 Zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí.    
 
Naše Interní směrnice ochrany osobních údajů (společně s našimi podmínkami 
používání a všemi dalšími dokumenty v nich uvedenými) stanoví základní principy 
zpracování osobních údajů, které o vás shromáždíme nebo které nám poskytnete.  
 
Pokud jste stávajícím zákazníkem nebo dodavatelem, již disponujeme omezenými 
osobními údaji o vás nebo vašich zaměstnancích, jako jsou křestní jména a příjmení, 
kontaktní údaje, data narození, adresy, platební údaje atd. Uchování a zpracování těchto 
osobních údajů je nezbytné pro zachování obchodního vztahu mezi vámi a námi. 
 
Pokračováním v obchodování se společností ACT Plus s.r.o. nebo odesláním jakýchkoli 
osobních údajů souhlasíte se shromažďováním, předáváním, uchováváním, udržováním 
nebo zpracováváním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje nezbytné pro účel, pro 
který byly shromážděny. Učiníme veškeré kroky, které jsou přiměřeně nutné pro zajištění  
bezpečného nakládání s vašimi osobními údaji v souladu s nařízením GDPR.  
Čas od času můžeme naše Zásady ochrany osobních údajů změnit v souladu se 
změnami právních. O provedení takovýchto změn budete informováni.  
 
S výjimkou osobních údajů uvedených v těchto zásadách o vás můžeme shromažďovat i 
další osobní informace v případě, že jste seje nám rozhodli poskytnout.  
 
Použití osobních údajů 
Získané osobní údaje můžeme používat pro různé účely, například:  
 K plnění našich závazků vyplývajících ze smluv uzavřených mezi  
 vámi a námi  
 
 K zajištění souladu se závaznými povinnostmi podle příslušných  
 obecních zákonů  
 
 Abychom vám poskytli informace, produkty nebo služby, které od  
 nás požadujete nebo o kterých si myslíme, že by vás mohli  
 zajímat, pokud jste souhlasili s tím, abychom vás za tímto účel 
  kontaktovali  
  
 Abychom vás mohli upozornit na změny našich produktů nebo služeb  
 
Pokud jste stávajícím zákazníkem, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, 
telefonu, dopisem nebo jiným způsobem.  
 
Společnost ACT Plus s.r.o. nesdílí osobní údaje svých zákazníků, dodavatelů nebo jejich 
zaměstnanců s třetími stranami za účelem dalšího prodeje těmito třetími stranami.  
 
 
Pokud poskytnete osobní údaje e-mailem nebo přes na naše webové stránky:  



 

 Potvrzujete srozumění s tím, že společnost ACT Plus s.r.o. může shromažďovat, 
uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje.  
 

 Potvrzujete, že poskytnuté informace jsou pravdivé, přesné a úplné, že záměrně 
neposkytujete falešné informace ani se nevydáváte za jinou osobu nebo subjekt a že 
neposkytujete zkreslené informace o sobě nebo jiné osobě či subjektu. 
  
Společnost ACT Plus s.r.o. neshromažďuje, neukládá, neuchovává ani nezpracovává 
jakékoli zvláštní kategorie osobních údajů.  
 
Vaše práva  
Podle nařízení GDPR máte následující práva:  
1. Získat podrobnosti o typu shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných 
osobních údajích  
 
2. Opravit nesprávné osobní údaje, které byly shromážděny a uloženy společností ACT 
Plus s.r.o. 
 
3. S výhradou práv, která stanoví naopak, a právních závazků ACT Plus s.r.o.., na 
částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů, protože:  
 
- Společnost ACT Plus s.r.o. již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely, pro které byly 
shromážděny  
- Chcete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste dříve poskytli  
- Pokud je zpracování osobních údajů založeno na podpoře oprávněného zájmu 
společnosti ACT Plus s.r.o., můžete proti takovémuto zpracování vznést námitky. Tato 
námitka bude zvážena proti právním závazkům a právům společnosti ACT Plus  
s.r.o. na další zpracování vašich osobních údajů.  
- Zpracování je nezákonné  
 
4. Odvolat svůj souhlas, pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném 
souhlasu  
 
Své právo také můžete kdykoliv uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese 
info@actplus.cz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení o mlčenlivosti,  ochraně informací a zákazu jejich použití firmou ACT 
Plus s.r.o.  
květen 2018 
 
Zaměstanci ACT Plus s.r.o. jsou povinni při styku s osobními údaji a důvěrnými 
informacemi svých zákazníků, zachovvávat o těchto osobních údajích a informacích 
mlčenlivost a nesdělovat je ani neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít 
ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, není-li v Prohlášení uvedeno jinak. 
3. Důvěrnými informacemi se rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či 
zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se 
zaměstnanec ACT Plus s.r.o. v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které mu 
zákazník v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto 
skutečností a vzájemné spolupráce. 
4. Osobními údaje a důvěrné informace svých zákazníků chráněné prohlášením 
tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v 
hmotné nebo nehmotné formě, které byly zákazníkem takto označeny a byly poskytnuty 
ACT Plus s.r.o.  
 
II. 
 
1. ACT Plus s.r.o. se zavazuje, že veškeré skutečnosti spadající do osobních údajů 
a důvěrných informací svých zákazníků nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a 
nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazuje, že zabezpečí, aby převzaté 
dokumenty a případné analýzy osobních údajů a důvěrných informací svých zákazníků 
byly řádně evidovány. Dále se ACT Plus s.r.o. zavazuje, že osobních údajů a důvěrných 
informací nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby 
nebo ve prospěch třetích osob. 
 
2. ACT Plus s.r.o. přijme účinná opatření pro zamezení úniku informací. 
 
3. V případě, že ACT Plus s.r.o. bude nezbytně potřebovat k zajištění některé 
činnosti třetí stranu, může jí předat informace, které jsou předmětem Prohlášení, pouze s 
předchozím souhlasem zákazníka, a to za podmínky, že se třetí strana zaváže k jejich 
ochraně. 
4. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na chráněné informace, které: 
a. mohou být zveřejněny bez porušení mlčenlivosti; 
b. byly se souhlasem zákazníka uvolněny od těchto omezení; 
c. jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti 
mlčenlivosti; 
d. příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí zákazník; 
e. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním 
orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu. 
5. Poskytnutí informací spadajících do oblasti osobních údajů a důvěrných informací 
nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření 
autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví. 


