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Informace a zásady pro zpracování osobních údajů 

V souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů, společností VJŠ s r. o. (dále jen 
„VJŠ“), se sídlem U Dubu 740, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 284 86 613, 
DIČ: CZ28684613, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26789, za účelem poskytnutí poptávaného zboží či 
služeb a dle Zásad pro nakládání a ochranu osobních údajů, Vám níže poskytujeme 
shrnutí základních informací a zásad s platností od 25. 05. 2018.  

1) Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází pouze s Vaším svobodným svolením 
a vědomým projevem vůle na základě Vašeho požadavku (který předpokládá 
budoucí smluvní plnění): 

- vyplněného dotazníku a zaškrtnutím příslušného políčka “Poptávkového formuláře“ 
na našich webových stránkách www.vjs.cz 

- telefonickým požadavkem na našich telefonních číslech: + 420 723 370 771, 
483 388 919 nebo 602 448 959. Pouze tato čísla patří společnosti VJŠ s.r.o., 

- prostřednictvím mailové korespondence na naši jedinou mailovou adresu: 
info@vjs.cz 

- prostřednictvím písemné korespondence na adrese sídla společnosti VJŠ 

 

2) Důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů: 

- vytvoření cenové nabídky na základě Vaší poptávky 

- vytvoření závazné objednávky 

- vytvoření smlouvy o dílo 

- vytvoření daňového dokladu 

- evidence pro účely záručních a pozáručních oprav 

- informace o službách a produktech 

 

3) Doba pro uchování Vašich osobních údajů: 

- mailová korespondence a nezrealizované nabídky 1 rok 

- smlouvy dle doby jejich trvání od 2 do 5 let 

- daňové doklady po dobu stanovenou právními předpisy 

- cenové nabídky a záruky od 1 do 5 let 
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4) Osobní údaje, které zpracováváme: 

- akademický titul  

- jméno a příjmení 

- adresa 

U podnikatelských subjektů: 

- obchodní firma nebo název 
- sídlo 
- IČ 
- DIČ 
- popřípadě číslo bankovního účtu 

 

Organizační údaje, které zpracováváme:  

- telefonní číslo 

- mailová adresa  

Údaje o využívání služeb a produktů: 

- specifikace výrobků  

- specifikace služby 

5) Vaše osobní údaje budou zpracovány manuálně nebo elektronicky, tyto jsou 
zpracovávány pouze VJŠ s.r.o. a jejími smluvními partnery, kteří zajišťují administrativní 
nebo technickou podporu a jsou také zpracovateli osobních údajů.  
 
6) Pokud chcete svůj souhlas odvolat, kontaktujte nás, prosím, písemně na naší 
mailové nebo korespondenční adrese. Odstranění a likvidací Vašich osobních údajů 
provedeme v souladu s platnou legislativou.  
 
7) Máte právo na přístup k svým osobním údajům, které jsou společností VJŠ 
zpracovávány. 
 
8) V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich 
aktualizaci, která bude provedena bezodkladně nejpozději však do 30 dnů od Vaší 
žádosti.  
 
9) V případě pochybností máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů: 
www.uoou.cz 
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10) Nakládání s osobními údaji se řídí Nařízením 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.  Současně s ním byla přijata také 
směrnice o ochraně osobních údajů, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či 
stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV, zkráceně neoficiálně nazývaná 
trestněprávní směrnice o ochraně osobních údajů. 
 
 

 

 

 

  

 


