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Zásady 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 OBA-MONT s.r.o., IČ 29451124 
se sídlem Lačnov 266 (dále jen: „správce“). 

 
2. 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, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. 

 
II. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které 

správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře.   
 

III. 
Účel zpracování osobních údajů 

1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky zaslaného 
prostřednictvím některé z našich webových stránek.  

 
IV. 

Doba uchovávání údajů 
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k vyřízení vašeho dotazu nebo 

poptávky.   
 

V. 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  
 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,  
 podílející se na zajištění provozu služeb, 
 zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci.   
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VI. 
Vaše práva 

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

dle čl. 18 GDPR.  
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a  
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu 

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.  
2. Veškerá svá práva, stanovena předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti 

OBA-MONT s.r.o. a to buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou na emailové adrese: info@oba-mont.cz 

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 
VII. 

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 mail serverů. 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních 

údajů.  
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a označí je datem nabytí účinnosti.  
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2022. 

 


