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Prohlášení o ochraně osobních údajů. 
  

Společnost AMM Otáhal s.r.o. (dále jen “my”) se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje základní pravidla, na základě, kterých budou 
zpracovávány všechny osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám sami poskytujete. 
Přečtěte si prosím, pečlivě následující informace, abyste pochopili náš přístup a postupy, které 
uplatňujeme pro zpracování vašich osobních údajů. 

Ve smyslu platných zákonů o ochraně osobních údajů a následujícího Obecného nařízení o ochraně 
údajů (GDPR) (nařízení (EU) 2016/679) je správcem údajů společnost AMM Otáhal s.r.o. CZ 69110 
Kobylí č.p. 180. 

  

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAK TAKOVÉ INFORMACE POUŽÍVÁME 
  

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje: 

• Informace, které nám poskytnete, mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno, adresu, e-
mailovou adresu a telefonní číslo. Budeme požadovat pouze informace, které jsou pro daný 
konkrétní účel nutné. 

Odpovědí, nebo reakci na zaslaný e-mail, nebo telefonát dáváte svůj souhlas s jejich 
shromažďováním a zpracováním, abychom vám mohli poskytnout informace, produkty a 
služby, které od nás požadujete. V takovém případě je právním základem pro zpracování 
údajů Článek 6 (1) (a) GDPR. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Tyto údaje můžeme 
také využít k plnění našich závazků plynoucích ze smluv uzavřených mezi Vámi a námi. V 
takovém případě je právním základem pro zpracování údajů Článek 6 (1) (b) GDPR. 
Ukládáme vaše osobní údaje pouze po dobu nutnou k poskytnutí informací, služeb nebo 
nabídek, o které jste žádali, nebo pro plnění našich závazků plynoucích z jakýchkoli smluv. 

• Informace, které o vás shromažďujeme. Tyto informace jsou uchovávány výlučně u nás pro 
plnění našeho vzájemného obchodně právního vztahu. Tyto ukládáme po dobu nezbytně 
nutnou a nebo dobu, stanovenou nařízením. 

• Informace, které obdržíme z jiných zdrojů. Jsou to informace, které obdržíme od třetí strany 
se kterými úzce spolupracujeme, například obchodních partnerů, subdodavatelů v oblasti 
technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů vyhledávacích 
informací. Oznámíme vám, když od nich obdržíme informace o vás a také vás budeme 
informovat, pro jaké účely informace získané od nich hodláme použít spolu s uvedením 
právního základu pro jejich zpracování. 

BEZPEČNOST 
  

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. 
Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný. Ačkoli se budeme snažit chránit vaše 
osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených na naše stránky; jakýkoli přenos 
je na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní 
prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu. 

PŘENOS VAŠICH DAT 
  

Vaše údaje můžeme předat třetím stranám, pokud jsou zákonem požadovány, nebo pokud pověříme 
třetí stranu zpracováváním vašich údajů v rámci našich pravomocí, a to vždy pod podmínkou přísného 
dodržování platných zákonů a předpisů. 
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DOBA UCHOVÁVÁNÍ DAT A VAŠE PRÁVA 
  

Vaše osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení o 
ochraně osobních údajů, pokud není příslušnými právními předpisy vyžadováno nebo povoleno delší 
období uchovávání dat. 

Jako datový subjekt máte právo kdykoli uplatnit práva datového subjektu vůči nám. Zejména 
máte následující práva: 

• Máte právo získat informace o tom, zda a případně do jaké míry zpracováváme osobní údaje, 
které se vás týkají. 

• V případě zpracování osobních údajů, které se vás týkají, máte právo na přístup k informacím, 
a to konkrétně k těmto: uložené údaje týkající se vás, účel(y) zpracování, kategorie dat, 
informace o příjemcích, kterým údaje poskytujeme, doba uchovávání. 

• Máte právo požadovat opravu vašich údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou nepřesné 
nebo neúplné. 

• Máte právo požadovat od nás smazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. 
• Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas vůči nám ohledně zpracování vašich údajů. 
• Máte právo nechat omezit zpracování vašich osobních údajů. 
• Máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, a to ve 

strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému 
kontrolorovi. 

Vaše práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. 

ZMĚNY V NAŠEM PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ 
  

Čas od času aktualizujeme toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v reakci na měnící se právní, 
regulační nebo provozní požadavky. Oznámení o takových změnách (včetně toho, kdy vstoupí v 
platnost) podáme v souladu se zákonem. 

KONTAKT 
  

Otázky, připomínky a požadavky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou vítány a 
měly by být adresovány: 

AMM Otáhal s.r.o. 

CZ 691 10 Kobylí č. p. 180 

info@plastyotahal.cz 

www.plastyotahal.cz 

Datum účinnosti tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů – 18. května 2018 
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