
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obsah a účel dokumentu
V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů 
poskytnutých klienty sítě SamNet.cz.
Pokud jste naším zákazníkem, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich
ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a 
právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 
Kdo je Správce osobních údajů:

Pouze majitelé sítě SamNet.cz:

Ing.Martin Samec, IČ: 60866659, se sídlem Vratislavova 295, Písek, 
zapsaný v živnostenském rejstříku
a
MUDr. Milada Samcová, IČ: 87065924, se sídlem Vratislavova 295, Písek, 
zapsaná v živnostenském rejstříku

(dále jen „Společní správci“ anebo jednoduše jako „Správce“)

Osobní údaje subjektů budeme mezi sebou sdílet tak, abychom Vám mohli nabídnout ty 
nejlepší služby, péči a komunikaci. Osobní údaje putují do naší elektronické databáze.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-
mailové adrese: martin@samnet.cz 

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné 
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 
a GDPR, a tedy že:

• budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to 
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného 
souhlasu,

• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování 
osobních údajů,

• umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle 
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.



Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro 
naplnění těchto účelů):
→ Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu 
jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon nezbytně potřebujeme k 
plnění smlouvy 
→ Vedení účetnictví
Jste-li  našimi klienty, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, 
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon 
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná 
(aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození 
nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

• Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem).

• Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a
heslem).

• Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a 
heslem).

• Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem).

• Pravidelnou aktualizací softwaru.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem 
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům nemá přístup žádná další osoba, pouze oba majitelé sítě 
SamNet.cz.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající 
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami 
zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké 
Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.



Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, 
máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme 
Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete 
všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat 
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve 
strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás 
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme
veškeré Vaše osobní údaje  ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 
30 dní. 
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat 
vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme 
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu 
vás budeme informovat na e-mail.

Právo podat stížnost 
Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se 
se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi 
pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat
a případné pochybení napravit.

V Písku dne 24.5.2018


