
Podmínky ochrany osobních údajů 
I. 

Základní ustanovení 
 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VEJNET.CZ s.r.o., IČ 28621468 se sídlem Rudé 
armády 970/2b, 734 01, Karviná (dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou info@vejnet.cz. 
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, rodné 
číslo, adresa instalace internetu, e-mailová adresa, telefonický kontakt apod.  

 
II. 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů 
 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 
a. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen 

„Plnění smlouvy“), v souvislosti s uzavřenm a plněním smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací, případně dalších smluv na jejichž základě jsou 
poskytovány služby elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 sb., zákon o 
elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZEK) 

b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 
subjektu údajů; (čl. 6 odst. 1 písm. b)) 

c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 
(čl. 6 odst. 1 písm. c)) 

 

III. 
Účel zpracování 

1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů; (čl. 6 odst. 1 písm. a))  

2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; (čl. 6 
odst. 1 písm. b))  

3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; (čl. 6 
odst. 1 písm. c))  

4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 
fyzické osoby; (čl. 6 odst. 1 písm. d))  

5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je pověřen správce; (čl. 6 odst. 1 písm. e))  

6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 
subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě; 
(čl. 6 odst. 1 písm. f) 
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IV. 
Kategorie osobních údajů 

 
Pro výše uvedené účely zpracovává poskytovatel zejména následující osobní a identifikační údaje: 
titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození/popř. jiný národní identifikátor, čísla 
předložených dokladů totožnosti, podpis, záznamy telefonních hovorů, některé údaje u podnikajících 
fyzických osob (obchodní firmu, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo), telefonní číslo,  
e-mailové spojení, údaje o platbách, platební morálce a bankovním spojení. Pro zajištění práva dle  
§ 65 odst. 3 ZEK poskytovatel zejména eviduje údaje o soustavném opožděném placení anebo o 
soustavném neplacení. 
 

V.  
Provozní a lokalizační údaje 

 
Poskytovatel dále na základě zákona zpracovává provozní údaje, jimiž jsou zejména údaje o 
telefonických hovorech, datových přenosech a dalších službách poskytovaných poskytovatelem, 
technické údaje umožňující identifikaci (např. IP adresy) a lokalizační údaje, jimiž se rozumí jakékoli 
údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového 
zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Tyto osobní údaje vč. údajů 
provozních a lokalizačních je poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními 
předpisy. Provozní a lokalizační údaje jsou na základě zákona uchovávány po dobu šesti (6) měsíců. 
 

VI.  
Zákonnost zpracování 

 
Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je prováděno z důvodu plnění Smlouvy, plnění 
právních povinností, které se na poskytovatele vztahují, a z důvodu jejich nezbytnosti pro účely 
oprávněných zájmů poskytovatele, které vyplývají z výše uvedených účelů. 
 

 
VII. 

Doba uchovávání údajů 
 

1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje 
a. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. 
b. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
c. Po ukončení smluvního vztahu poskytovatel osobní údaje zpracovává pro účely 

vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací, účetních potřeb apod. Zpracování 
trvající po ukončení smluvního vztahu bude ukončeno, jakmile pomine důvod 
zpracování. Osobní údaje jsou však v nezbytném rozsahu dále uchovávány pro určení, 
výkon a obhajobu právních nároků poskytovatele, a to po nezbytnou dobu (zpravidla 
do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy či uplynutí příslušných 
objektivních promlčecích lhůt). 
 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 
 

VIII. 



Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
a. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
b. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle 

čl. 18 GDPR, 
c. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
d. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
e. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, 
f. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu sídla 

firmy nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů. 

IX. 
Podmínky zabezpečení osobních údajů 

 
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení 

osobních údajů. 
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 

v listinné podobě. 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, popř. 

osoby, kterým jsou předány osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu, které poskytovatele 
zastupují nebo jinak chrání jeho oprávněné zájmy mimo jiné při vymáhání pohledávek 
poskytovatele se zákazníkem. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu dále 
předány osobám, které se podílejí na plnění zákonných povinností poskytovatele (např. 
externí účetní společnosti apod.) 

 


