
 

Informační povinnost 

S 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 a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydává společnost  

PRETOL s.r.o. 

IČ: 25929501 

se sídlem Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 

jako správce údajů dokument s názvem Informační povinnost platný od 25. 5. 2018, který je určen pro 
zákazníky společnosti, kteří poskytli společnosti své osobní údaje (osobní údaje byly získány od subjektu 
údajů). 

Zákazník poskytl své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní 
číslo za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále pro účely oprávněných 
zájmů společnosti PRETOL s.r.o. (kontaktování zákazníka z důvodu získání zpětné vazby). 

Potenciální zákazník poskytne své údaje vyplněním závazné objednávky, na základě které dojde k plnění 
objednané služby. Údaje jsou získávány za účelem vystavení faktury za poskytnutou službu, případně za 
účelem komunikace s asistenční službou / pojišťovnou / ekologickým likvidátorem místo zákazníka, 
pokud zákazník má o zprostředkování zájem. V tomto případě je dalším zpracovatelem osobních údajů 
zákazníka asistenční služba, případně pojišťovna či ekologický likvidátor. Osobní údaje jsou dále 
poskytovány externí účetní firmě za účelem vedení účetnictví společnosti. V případě vymáhání 
pohledávek je pak zpracovatelem údajů externí podnikový právník. Nedochází k přenosu údajů do 
třetích zemí. 

Daňové doklady (faktura) společně s objednávkou a veškerou dokumentací k zakázce se uchovávají po 
dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. 

Zákazník má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům do jednoho měsíce od doručení 
žádosti zákazníka. Správce se zavazuje, že osobní údaje poskytne pouze po dostatečném identifikování 
osoby, která žádost na přístup k osobním údajům podala. Zákazník má právo na opravu nepřesných 

  



 

osobních údajů a právo na omezení zpracování (zákazník má právo správce údajů požádat, aby ho 
nekontaktoval za účelem získání zpětné vazby). 

 

V Humpolci, dne 25. 5. 2018  

 


