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HABA s.r.o. nabízí na internetové stránce www.haba-sro.cz smluvním 
partnerům, zákazníkům a zainteresovaným obsáhlé informace. Při tom 
klademe zvláštní význam na důvěrné a bezpečné zacházení s Vašimi 
osobními údaji a s Vašimi firemními údaji.  

Následující prohlášení o ochraně údajů je základem našeho jednání a 
součástí obchodního vztahu se zákazníky, zainteresovanými a třetími 
osobami.  

Na základě právních a technických změn upravujeme prohlášení o ochraně 
údajů podle potřeby. Na internetové stránce je platné právě nejaktuálnější 
znění prohlášení o ochraně údajů.   

Prohlášení o ochraně údajů obsahuje následující body:  
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1. Jméno a adresa správce osobních údajů 

Správcem ve smyslu základních nařízeních o ochraně údajů, ostatních 
zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a 
jiných ustanoveních s charakterem právní ochrany údajů je:  
 
HABA s.r.o.  
Ulice HABA 553 
CZ 69666 Sudomerice 
Ceska Republika 
Tel.: +420 515 225 121  
 
E-Mail: info@haba-sro.cz  
Internet: www.haba-sro.cz  
  

2. Jméno a adresa osoby pověřené ochranou údajů  
  

Osoba pověřená ochranou údajů pro zpracování u správce je: 
  
Dirk Janthur  
Datenschutzberatung Janthur GmbH  
Hedelfinger Straße 12  
D-73734 Esslingen  
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Tel.: +49 711 71530104  
E-Mail: dirk.janthur@janthur.net  
  
  
  

3. Používaní cookies  

Internetové stránky HABA s.r.o. používají cookies. U cookies se  jedná 
o data, které se ukládají z internetového prohlížeče na pevný disk 
uživatele. Cookies lze při návštěvě webové stránky na ni odeslat a 
umožní se tím přirazení uživatele. Cookies pomáhají zjednodušit 
používaní webových stránek pro uživatele.   

Kdykoliv je možné zrušit používaní cookies vhodnou změnou nastavení 
v internetovém prohlížeči. Uložené soubory cookies lze vymazat. 
Upozorňujeme, že při deaktivaci souborů je možné, že nebudou plně 
funkční všechny funkce naší internetové stránky.  

4. Zřízení log files – protokolových souborů 

Při každém navštívení webové stránky zaznamená HABA s.r.o. pomocí 
automatizovaného systému údaje a informace. Tyto se ukládají do log 
files serveru. 

Přitom se můžou shromažďovat následující údaje:  

(1) Informace o typu prohlížeče a použité verzi  
(2) Operační systém uživatele  
(3) Internet-Service Provider uživatele  
(4) IP adresa uživatele  
(5) Datum a čas dotazu   
(6) Webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naší 

internetovou stránku (Referrer)  
(7) Webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naší 

webovou stránku.  

Zpracování údajů slouží k vyvolání obsahu naší internetové stránky, 
k zabezpečení funkčnosti naších informačně-technických systémů a 
k optimalizaci naší internetové stránky. Údaje log files jsou přitom 
ukládána vždy odděleně od jiných osobních údajů uživatele.  
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5. Nástroje pro analýzu  

  
HABA s.r.o. používá Google Analytics, webovou analytickou službu 
Google Inc. („Google”). Google Analytics využívá tzv. „Cookies“, 
textové soubory, které se ve vašem počítači ukládají a které umožňují 
analýzu používání webové stránky. Informace zaznamenané přes 
Cookie o Vaší návštěvě této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) se 
přenášejí a ukládají na server Google ve Spojených státech.  Google 
bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování Vašeho užívaní 
webové stránky, aby pro provozovatele vytvořil zprávy o aktivitách na 
stránce a poskytl další služby spojené s užíváním webové stránky a 
internetu. 
Google může také poskytnout tyto informace popřípadě třetím osobám, 
bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby 
zpracovávat  tyto údaje pro Google. Google v žádném případě nebude 
Google slučovat Vaši IP adresu s jinými údaji. Zamezit instalování 
souborů cookies lze správným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče. 
Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moc 
pravděpodobně používat všechny funkce této webové stránky v plném 
rozsahu. Užíváním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se 
zpracováním údajů, které jste přes Google vyhledali,  výše popsaným 
způsobem a pro výše uvedený účel.   
 

6. Odkazy a obsah stránek třetích osob  
  
Na internetových stránkách naleznete odkazy na nabídky třetích osob. 
HABA s.r.o. nemůže nést odpovědnost za tyto stránky a za platné 
zacházení s osobními údaji.  
Upozornění na odpovědnost: Rozsudkem ze dne 12. května 1998 
rozhodl zemský soud Hamburg, že zveřejněním odkazu popř. spolu 
zodpovídá za obsah na odkazované stránce. Tomu se může zamezit 
pouze tím, dle zemského soudu, že se výslovně od těchto obsahů 
distancuje. HABA s.r.o. umístila na stránkách odkazy na jiné stránky na 
internetu. Pro všechny tyto odkazy platí: HABA s.r.o. výslovně 
prohlašuje, že HABA s.r.o. v žádném případě nemá vliv na vytváření a 
na obsah odkazované stránky. Proto se HABA s.r.o. výslovně tímto 
distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek na homepage  
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a jejich obsah si nepřivlastňuje. Toto prohlášení je platné pro všechny 
odkazy zobrazené na homepage a pro obsah všech stránek dosažených 
prostřednictvím umístěných bannerů, buttonů a odkazů na HABA s.r.o.    
  

7. SSL- šifrování  
  
Tato stránka využívá SSL- šifrování z důvodu zabezpečení a ochrany 
přenosu důvěrných obsahů , jako např. poptávek/dotazů, které nám 
posíláte jako uživatel stránek. Zašifrované připojení rozeznáte podle 
toho, že řádek adresy prohlížeče se změní z "http://" na "https://" a 
podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je SSL šifrování 
aktivní, nemůžou údaje, které se od Vás přenáší k nám, číst třetí 
osoby.   
  

8. Registrace na naší internetové stránce  
  
Užije-li dotčená osoba možnost, zaregistrovat se na internetové stránce 
správce zadáním osobních údajů,  přenesou se tak údaje v příslušné 
vstupní masce na správce odpovědného za zpracování. Údaje se 
ukládají výlučně za účelem interního používaní u správce odpovědného 
za zpracování údajů.   

Při registraci se ukládá IP adresa uživatele jako i datum a čas 
registrace. To slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití služeb. Další 
přenos dat třetím osobám nenastává. Výjimkou jsou případy, kdy 
nastane zákonná povinnost k jejich poskytnutí.  

Registrace údajů je potřebná pro poskytování obsahu nebo služeb. 
Registrované osoby mají kdykoliv možnost nechat uložené údaje 
zmazat nebo obměnit. Dotčená osoba obdrží kdykoliv informace o 
uložených osobních údajích.  

9. Newsletter  
  
Odebíráte-li newsletter naší firmy, pak se přenášejí údaje v příslušné 
vstupní masce správci odpovědného za zpracování osobních údajů.  

Při přihlášení k odběru newsletter se ukládá IP adresa uživatele jako i 
datum a čas registrace. To slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití 
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služeb nebo e-mailové adresy dotčené osoby. Další poskytnutí údajů 
třetím osobám nenastává. Výjimkou jsou případy, kdy nastává zákonná 
povinnost k jejich poskytnutí.  

Údaje se používají výlučně pro odesílaní newsletteru. Odebíraní 
newsletteru může dotčená osoba kdykoliv odhlásit. Právě tak lze 
kdykoliv odvolat svolení k ukládaní osobních údajů. Pro tento účel se 
v každém newsletteru nachází příslušný odkaz.  
   

10. Možnosti k navázaní kontaktu 
  
Na internetové stránce HABA s.r.o. je k dispozici kontaktní formulář, 
který lze použít k navázaní elektronického kontaktu. Možnou 
alternativou je navázaní kontaktu přes již poskytnutou e-mailovou 
adresu. Naváže-li dotčená osoba kontakt přes některý z těchto kanálů 
se správcem osobních údajů, pak budou tyto osobní údaje předávané 
dotčenou osobou automaticky ukládané. Ukládaní samotné slouží 
k účelům zpracování nebo navázaní kontaktu k dotčené osobě. K 
dalšímu poskytování údajů třetím osobám nedochází. Tu se jedná o 
dobrovolné uvedení osobních údajů. HABA s.r.o. přijala v zásadě 
všechny technické a organizační opatření, aby byli i tyto údaje 
bezpečné. Buďte tedy velmi ostražití při zadávaní údajů a neposkytujte 
přes kontaktní formulář citlivé údaje, jako např. Vaše bankovní spojení.    
  

11. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů  

Správce osobních údajů zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené 
osoby po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uložení. K 
uchovávání může přesto docházet, pokud toto stanovil evropský nebo 
vnitrostátní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných 
předpisech, jimž podléhá odpovědná osoba za zpracování.     
   

Jestliže pomine účel uchovávání údajů nebo uplyne doba pro 
uchovávání údajů předepsaná uvedenými normami, budou osobní 
údaje blokovány nebo vymazány.  
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12. Práva dotčené osoby  

Pokud budou zpracovávány Vaše osobní údaje, jste Vy dotčená osoba 
ve smyslu GDPR a vůči správci Vám náleží uvedená práva:   

Všechny práva můžete uplatnit vůči firmě v souladu s kontaktními údaji 
v bodu 1 nebo vůči námi pověřené osobě odpovědné za ochranu údajů 
v souladu s kontaktními údaji v bodu 2.  
  
12.1. Právo na informace  

Od správce můžete požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme 
osobní údaje, které se Vás týkají.   

Pokud k takovému zpracování dochází, můžete od správce požadovat 
sdělení o následujících informacích:  
 
a. účely, pro něž se osobní údaje zpracovávají  

  
b. kategorie osobních údajů, které se zpracovávají  

 
c. příjemci, resp. kategorie příjemců, jimž byly předloženy, nebo 

ještě budou předloženy osobní údaje, které se Vás týkají   
 

d. plánované trvání uchovávání osobních údajů, které se Vás týkají 
nebo pokud zde nejsou možné konkrétní údaje, kritéria pro 
stanovení doby uchovávání údajů 
 

e. existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se 
Vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou 
nebo práva na podání námitky vůči tomuto zpracování  
 

f. existence práva podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu  
 

g. všechny dostupní informace o původu údajů, nejsou-li osobní 
údaje získány od dotčené osoby  
 

h. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování dle 
čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – minimálně v těchto případech – 
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relevantních informací o involvované logice a rozsahu a 
zamýšlených účincích takového zpracování pro dotčenou osobu  

Náleží Vám právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, 
které se Vás týkají, předány do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci.  V této souvislosti můžete požadovat o informace o 
vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR souvisejících s předáváním 
údajů.  
 
Při zpracování pro vědecké a historické výzkumné účely nebo pro 
statistické výzkumné účely: 
 
Toto právo na informace může být omezeno, pokud je pravděpodobné, 
že by znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění výzkumných nebo 
statistických cílů a toto omezení by bylo pro dosažení  výzkumných 
nebo statistických cílů nutné.  

12.2. Právo na opravu   

Vůči správci máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou 
zpracovávané osobní údaje, které se Vás dotýkají, nesprávné nebo 
neúplné. Správce musí neprodleně provést opravu.  

Při zpracování pro vědecké a historické výzkumné účely nebo pro 
statistické výzkumné účely: 
 
Toto právo na informace může být omezeno, pokud je pravděpodobné, 
že by znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění výzkumných nebo 
statistických cílů a toto omezení by bylo pro dosažení  výzkumných 
nebo statistických cílů nutné. 
  
12.3. Právo na omezení zpracování  

Omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, můžete 
požadovat za uvedených předpokladů:  

a. pokud popíráte správnost osobních údajů, které se Vás dotýkají, 
na dobu, která umožní správci prověřit správnost osobních údajů  
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b. zpracování je neoprávněné a odmítáte výmaz osobních údajů a 
místo toho požadujete omezení používání osobních údajů  

c. správce osobní údaje pro účely zpracování již nepoužije, Vy však 
tyto údaje potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhájení 
právních nároků, nebo 

  
d. pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 

GDPR a dosud není jisté, zda oprávněné důvody správce 
převažují nad Vašimi důvody. 

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, 
mohou být tyto údaje zpracovány – s výjimkou jejich uložení – pouze s 
Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních 
nároků nebo na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby  nebo z 
důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.   

Pokud bylo omezení zpracování podle výše uvedených podmínek 
omezeno, bude Vás správce před zrušením omezení informovat.  
  
Při zpracování pro vědecké a historické výzkumné účely nebo pro 
statistické výzkumné účely: 
 
Toto právo na informace může být omezeno, pokud je pravděpodobné, 
že by znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění výzkumných nebo 
statistických cílů a toto omezení by bylo pro dosažení  výzkumných 
nebo statistických cílů nutné. 
 
12.4. Právo na výmaz  

  
12.4.1.  Od správce můžete požadovat, aby byly osobní údaje, 

které se Vás dotýkají, neprodleně vymazány a správce je 
povinen, tyto údaje neprodleně vymazat, pokud nastane jeden z 
těchto důvodů:  

a. Osobní údaje, které se Vás týkají, již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.  
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b. Odvoláte svůj souhlas, na jehož základě bylo údaje zpracovány 
podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR a 
neexistuje žádný právní důvod pro další zpracování.    

c. Vznášíte námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a 
neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, 
nebo vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 
GDPR.   

 
d. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly zpracovány 

protiprávně.   

e. Výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, je nutný pro 
splnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce, podle 
unijního práva nebo podle práva členského státu.  

f. Osobní údaje, které se Vás týkají, byly shromážděny 
v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 
8 odst. 1 GDPR.  

12.4.2.  Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se Vás týkají, a je 
povinen je vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, pak přijme s 
ohledem na disponibilní technologie a náklady na implementaci 
vhodná opatření, i technické povahy, aby informoval správce 
odpovědné za zpracování údajů, kteří zpracovávají osobní údaje 
o tom, že Vy jako dotčená osoba jste od nich požadovala výmaz 
všech odkazů na tyto osobní údaje nebo výmaz kopií nebo 
replikací těchto osobních údajů.  
  

 12.4.3.       Právo na výmaz nevzniká, pokud je zpracování údajů   
potřebné 

  
a. pro výkon práva na svobodné vyjádření názoru a informace 

b. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle 
práva Unie nebo členských států, které se na správce vztahuje 
nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo 
při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen  
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c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 
9 odst.  2 písm. h a i, a dále čl. 9 odst. 3 GDPR  

d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého 
nebo historického výzkumu či pro statistické účely podle čl. 89 
odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné že by právo uvedené 
v odst. 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění cílů 
tohoto zpracování, nebo  

e. pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

12.5. Právo na informování  

Pokud jste uplatnili vůči správci právo na opravu, výmaz nebo omezení 
zpracování, je tento správce povinen všem příjemcům, jimž byly 
zpřístupněny osobní údaje, které se Vás týkají, sdělit tuto opravu nebo 
výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se toto ukáže jako 
nemožné nebo je to spojené s neúměrným úsilím.  

Vůči správci máte právo být o těchto příjemcích informován.  

  

12.6. Právo na přenositelnost údajů  

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli 
správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 
formátu.  

Kromě toho máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu 
správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to za 
předpokladu, že   

a. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a 
GDPR oder čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na smlouvě podle čl. 
6 odst. 1 písm. b GDPR a 

b. zpracování se uskutečňuje pomocí automatizovaného procesu.  

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které 
se Vás týkají, byly předány přímo správcem jinému správci, pokud je to 
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technicky proveditelné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tímto 
dotčena.  

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, 
které je potřebné pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu nebo pří 
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.   

12.7. Právo na podání námitky 

Z důvodů týkajících se Vaší zvláštní situace máte právo kdykoliv vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to na 
základě  čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR; totéž platí i pro profilování 
založeném na těchto ustanoveních.   

Správce již nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, 
ledaže může prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které 
převažují nad zájmy, právy a svobodami nebo zpracování slouží pro 
uplatnění, výkon a obhajobu právních nároků.  

Pokud se budou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávat pro 
přímý marketing, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování 
těchto osobních údajů pro účely takového marketingu; totéž platí i pro 
profilování, pokud je v spojení s takovým přímým marketingem.  

Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímého marketingu, pak 
již nebudou osobní údaje, které se Vás týkají, dále za tímto účelem 
zpracovávány. 
 
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti  máte možnost  
– aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES – uplatnit Vaše právo vznést 
námitku prostřednictvím automatizovaných procesů, při nichž se 
používají technické specifikace 
 
Při zpracování pro vědecké a historické výzkumné účely nebo pro 
statistické výzkumné účely: 
 
Z důvodů týkajících se  Vaší zvláštní situace, máte též právo vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, jenž 
slouží pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické 
účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR.    
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Toto právo na informace může být omezeno, pokud je pravděpodobné, 
že by znemožnilo nebo vážně ohrozilo uskutečnění výzkumných nebo 
statistických cílů a toto omezení by bylo pro dosažení  výzkumných 
nebo statistických cílů nutné. 
 

12.8. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu se zpracováním        
údajů               

Máte právo kdykoliv odvolat své prohlášení o souhlasu se zpracováním 
údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

12.9. Automatizované individuální rozhodování, včetně 
 profilování  

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno 
výhradně na automatizovanému zpracování – včetně profilování – které 
má pro Vás právní účinky nebo se Vás značně poškozuje.  
Toto neplatí, pokud je rozhodnutí  

a. nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a 
správcem  

 
b. přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských 

států,  kterým správce podléhá a pokud tyto právní předpisy 
zahrnují přiměřená opatření k ochraně Vašich práv a  svobod,  
jako i Vašich oprávněných zájmů nebo  
 

c. učiněno s Vaším výslovným souhlasem.  

Tyto rozhodování se nesmí ovšem zakládat na zvláštních kategoriích 
osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 
písm. a nebo g a pokud nebyla dotčena přiměřená opatření k ochraně 
práv a svobod jako i Vašich oprávněných zájmů.   

Ohledně případů uvedených v bodech a. a c. přijme správce přiměřená 
opatření k ochraně práv a svobod jako i Vaších oprávněných zájmů,  k 
čemuž přináleží minimálně právo na vymáhání zásahu osoby ze strany 
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správce, právo na vysvětlení vlastního stanoviska a na odpor proti 
rozhodnutí.    

12.10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu  

Aniž je dotčen jakýkoliv jiný prostředek správní nebo soudní ochrany 
máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v 
členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo 
místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že 
zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje GDPR.    

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o  
stavu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudní ochrany podle čl. 78 
GDPR.  

13. Předávání údajů třetím  

V zásadě se údaje třetím osobám nepředávají, případné výjimky jsou 
upraveny ve výše uvedených bodech. Předávaní údajů probíhá 
především pro nekomerční účely (Obchod s adresami).  
  

14. Právní základ pro zpracování údajů 

Pokud pro úkony zpracování osobních údajů získáme souhlas dotčené 
osoby, slouží čl. 6. odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů 
EU (GDPR) jako právní základ pro zpracování údajů.  

Při zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy, 
v níž je dotčená osoba jednou ze stran smlouvy, slouží jako právní 
základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro úkony zpracování, 
které jsou nutné k provádění opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy. 

Pokud je nutné zpracování osobních údajů k splnění právního závazku,  
kterému podléhá naše společnost, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 
1 písm. c GDPR.  

Pro případ, že je zpracování osobních údajů vyžadováno z důvodu 
životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží 
jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. 
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Je-li nezbytné zpracování údajů pro ochranu oprávněného zájmu naši 
společnosti nebo třetí osoby a nepřevažují zájmy, základní práva a 
svobody dotčené osoby, pak jako právní základ pro zpracování údajů 
slouží čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  Oprávněným zájmem naší 
společnosti je realizace naši obchodní činnosti.   

15. Doba uchovávání osobních údajů  

Osobní údaje se uchovávají po dobu příslušné zákonné lhůty pro 
uchovávání.  Po uplynutí této doby se udělá rutinní výmaz údajů, 
ledaže by nastala nezbytnost pro smluvní navázaní kontaktů nebo 
plnění smlouvy.   

15.1. Otázky & podněty  
  
V případě otázek a podnětů nám, prosím, pošlete e-mail na info@haba-
sro.cz   

  
 


