
Jedná se o VZOR! 

ALU-SV CZ, s.r.o. 
102 00 Praha 10 – Hostivař, Průmyslová 2 
  

Tel: 266 090 511, fax: 266 090 588 
www.alu-sv.com 

sídlo: Průmyslová 1445/2, Praha 10, 102 00  
Zapsán v OR u Městského soudu v Praze pod odd. C, vložka 21544 

IČO: 49678477  DIČ: CZ49678477 

 

PŘEHLED ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost ALU-SV CZ, s.r.o., IČ 496 78 477, se sídlem Průmyslová 1445/2, Praha 10, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 21544 (dále také „My“), 
Provozovna: Průmyslová 1445/2, Praha 10 jako správce osobních údajů, Vás jako naše obchodní 
partnery seznamuje s přehledem o shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany. 
Kompletní zásadu naleznete na sekretariátu společnosti případně na internetových stránkách 
www.alu-sv.com 

Co zejména zpracováváme: 

a) Vaše jméno a příjmení, 
b) obchodní firma, 
c) adresa a/nebo sídlo společnosti, 
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo, 
e) telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa 
f) v případě využití našich internetových stránek používáme soubory cookies, ty používáme 
pouze pro anonymizované sledování návštěvnosti a za účelem technického zajištění přihlášení 
registrovaných uživatelů. Více viz http://www.alu-sv.com/cs/politika-cookies.ep/ 

Proč zpracováváme: 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám 
informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. dodání objednaného 
zboží a výrobků, případně zaslání nabídky. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a 
transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu 
k účelu zpracování. 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup kromě naší společnosti: 

externí účetní, externí právní firma; zprostředkovatele serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či 
vybraní obchodní partneři; 

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či 
plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných 
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, nebo zákon 
o dani z přidané hodnoty. 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů 

Máte právo na přístup k osobním údajům; opravu, výmaz, omezení zpracování údajů, vznést námitku 
proti zpracování a podat stížnost na zpracování k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Podrobnější informace případně uplatnění práv lze provést 
osobně, telefonicky na 266 090 511 případně e-mailem na 

gdpr@alu-sv.com 

http://www.alu-sv.com/
http://www.alu-sv.com/

