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INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV pre obchodných partnerov a klientov 
podľa Obecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) 

 
Vážení obchodní partneri a klienti, 
 
spoločnosť JEES s.r.o. si veľmi váži Vašu dôveru. Naším cieľom je ochrana Vašich údajov, vrátane 
osobných, pri ich spracovaní. Spoločnosť JEES s.r.o., Nádražní 745, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 
48025569, DIČ: CZ48025569 spracováva všetky osobné údaje v súlade s právnymi a legislatívnymi 
predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa Nariadenia EU 2016/679 a zákona č. 101/2000 
Sb., o ochrane osobných údajov. 
 
Cieľom tohto prehlásania je informovať o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti 
s návštevou webových stránok spoločnosti (www.powerair.eu), tiež o niektorých ďalších prípadoch 
spracovania osobných údajov, kedy pri činnosti spoločnosti JEES s.r.o. dochádza k spracovaniu 
osobných údajov ďalších osôb (napríklad zákazníci, konkurencia a pod.). 
 
 
1. Kontaktné údaje správcu osobných údajov 

Správcom osobných údajov je spoločnosť JEES s.r.o. 
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Hrubý (MANAGER GDPR) 
tel: +420 733 323 862 
e-mail: tomas.hruby@jees.cz 
 
2. Účely spracovania 

Správca údajov bude spracovávať osobné údaje subjektu pre účely plnenia zmluvného vzťahu v oblasti 
obchodu, dodávky a výroby osviežovačov vzduchu vrátane súvisiacich činností, čo je podložené nižšie 
uvedenými právnymi základmi spracovania: 
 

- Súhlas subjektu s údajmi: pre účely marketingu pri zasielaní ponúk nových produktov a ďalších 
reklamných oznámení 

- Plnenie či uzatvorenie zmluvy: pre účely dodania tovaru a služieb 
- Právna povinnosť (zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivácii a 

spisovej službe; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účtovníctve; 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty) 

 
3. Spracovanie osobných údajov pri zasielaní newsletterov 

Osobné údaje subjektu začne spoločnosť JEES s.r.o. spracovávať až potom, keď klient potvrdí svoj 
súhlas so zasielaním newsletterov a ďalších reklamných oznámení. 

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané do doby odvolania udeleného súhlasu. Samotné spracovanie 
poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť JEES s.r.o.  

Súhlas s týmto spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a može byť kedykoľvek odvolaný, a to ako 
zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu sídla spoločnosti (viď vyššie), taktiež 
zaslaním oznámenia na e-mail: tomas.hruby@jees.cz . Bez udelenia súhlasu nie je možné zasielanie 
reklamných oznámení spoločnosti JEES s.r.o. . 

 

4. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s výrobou a dodaním tovaru a služieb 

V prípade realizácie uzatvoreného zmluvného vzťahu na realizáciu výroby a dodania tovaru popr. 

služieb bude spoločnosť JEES s.r.o. spracovávať osobné údaje zákazníka, a to v rozsahu názov 

spoločnosti, meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového 

účtu a adresa pre doručenie tovaru, pokiaľ má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke. 

Spracovanie vysšie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť JEES s.r.o. vykonávať za 

účelom realizácie uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, v neposlednom rade 
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 tiež za účelom ochrany svojich práv a právne chránených záujmov spočívajúcich v ochrane pred 

prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnych zmlúv. 

Spoločnosť JEES s.r.o. bude vyššie uvedené osobné údaje zákazníkov spracovávať po dobu 5 rokov od 

uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy. 

Spracovanie osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť JEES s.r.o. vykonávať sama. V prípade, kedy 

bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, 

poskytne spoločnosť JEES s.r.o. osobné údaje zákazníka (v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický 

kontakt a adresu pre doručenie tovaru) tiež príslušnému prepravcovi. 

Zpätnú väzbu bude spoločnosť JEES s.r.o. zisťovať, a tým i spracovávať e-mailové adresy zákazníkov, 

tak, že na tieto e-mailové adresy bude, v súlade s § 7 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách 

informačnej spoločnosti, zaslaný dotazník k spokojnosti s priebehom realizácie výroby a dodávky 

produktov spoločnosti JEES s.r.o. 

Spoločnosť JEES s.r.o. bude zpätnú väzbu a tým aj spracovanie e-mailových adries zákazníkov 

vykonávať sama. 

 

5. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácii 

Prostredníctvom zaslania požiadaviek sa môžu naši zákazníci a ďalšie osoby na spoločnosť obracať so 

svojimi dotazmi a požiadavkami, a to ako telefonicky, e-mailom či prostredníctvom zásielky doručenej 

prevádzkovateľom poštových služieb. 

 

Pre zodpovedanie dotazov a vybavenie požiadaviek adresovaných spoločnosti JEES s.r.o. bude 

spoločnosť spracovávať osobné údaje poskytnuté osobou, ktorá dotaz či požiadavku vzniesla. Takto 

poskytnuté osobné údaje bude spoločnoť spracovávať iba v nevyhnutnom (poskytnutom) rozsahu a len 

do doby vybavenia dotazu či požiadavky, ak nevznikne potreba spracovávať osobné údaje pre iný účel 

(napríklad pre ochranu práv a právom chránených záujmov spoločnosti JEES s.r.o.). Tieto osobné údaje 

sú poskytované spoločnosti JEES s.r.o. dobrovoľne, nakoľko bez týchto znalostí by spoločnosť nebola 

schopná dotaz či požiadavku vybaviť, a preto sa jedná o bezsúhlasové spracovanie. 

 

Pokiaľ bude spoločnosti JEES s.r.o. uplatnená reklamácia výrobku, bude spoločnosť JEES s.r.o. 

spracovávať osobné údaje tiež za účelom vybavenia takejto reklamácie. Právnym základom pre toto 

spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti JEES s.r.o., a 

preto sa jedná o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúcej reklamáciu. 

V súvislosti s vybavovaním reklamácie spracováva spoločnosť JEES s.r.o. osobné údaje tiež pre účely 

ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. Ani 

v tomto prípade nie je požadovaný súhlas zákazníka. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovania 

osobných údajov pre účely vybavenia reklamácie sa odvíjajú od povinnosti spoločnosti JEES s.r.o. 

reklamáciu vybaviť. 

 

Spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať spoločnosť JEES s.r.o. bez predávania 

tretím stranám. Ak to bude vhodné či potrebné je spoločnosť JEES s.r.o. oprávnená posunúť 

spracovávané osobné údaje svojim dodávateľom a výrobcom k spracovaniu a vybaveniu dotazu, 

požiadavky či reklamácie. Konkrétny dodávateľ či výrobca, ktorému môže spoločnosť JEES s.r.o. takto 

osobné údaje odovzdať, sa odvíjajú vždy od výrobku, ktorý je reklamovaný, prípadne ktorého sa dotaz 

týka, ako i od miesta zakúpenia (v rôznych miestach môže spoločnosť JEES s.r.o. využívat pre rovnaké 

výrobky rôznych dodávateľov). 
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6. Spracovatelia osobných údajov 

Osobné údaje sú správcovi údajov poskytnuté k ďalšiemu spracovaniu externým poskytovateľom 

právnych služieb, prepravným spoločnostiam, ich totožnosť bude subjektu oznámená na vyžiadanie. 

 
7. Ďalší príjemcovia 

Správca údajov može z dôvodu oprávneného záujmu sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcom 

údajov povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, 

poradenských služieb, certifikačných služieb, ktorých totožnosť bude subjektu údajov oznámená na 

vyžiadanie. 

 
8. Ďalšie tretíe strany 

Správca údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhalovania či stíhania 

trestných činov alebo výkonu trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a ich 

predchádzaniu, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú 

oprávnené k spracovaniu osobných údajov. 

 
9. Iné účely spracovania 

Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj pre obchodné a marketingové účely. 
 

 
10. Doba uloženia osobných údajov: 

Správca údajov uchováva osobné údaje po dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, 
ktorú mu stanovujú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovanie osobných údajov pre obchodné a 
marketingové účely. 

 
11. Ďalšie práva subjektu údajov spojené s ochranou osobných údajov 

Pri spracovaní osobných údajov spoločnosťou JEES s.r.o. nedochádza k rozhodovaniu, založenému 

výhradne na automatizovanom spracovaní, ktoré by malo právne účinky alebo by sa inak významne 

dotýkalo subjektu údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť JEES s.r.o. spracováva podľa tohoto 

Prehlásenia o ochrane súkromia. 

Subjektom údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť JEES s.r.o. spracováva, patria pri naplnení 

predpokladov stanovených právnymi predpismi nasledujúce práva spojené so spracovaním ich osobných 

údajov: 

 právo na prístup k osobným údajom spočívajúce v práve obdržať bezplatne na základe žiadosti 

informácie o tom, ktoré ich osobné údaje spoločnosť JEES s.r.o. spracováva; 

 právo na opravu ich spracovávaných osobných údajov; 

 právo na výmaz ich spracovávaných osobných údajov; 

 právo na obmedzenie spracovania ich osobných údajov; 

 právo na prenositeľnosť osobných údajov; 

 právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je súhlas 

právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov (tj. pre zasielanie newsletteru a 

ďalších reklamných oznámení). 

Subjekty údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť JEES s.r.o. spracováva, majú ďalej, pri naplnení 

predpokladov stanovených právnymi predpismi, právo vzniesť námietku proti spracovaniu ich osobných 

údajov, pokiaľ právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy spoločnosti JEES s.r.o. (tj. v prípade 

spracovania osobných údajov pre vnútorné administratívne účely alebo pre ochranu pred prípadnými 

súdnymi spormi). 
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Vyššie uvedená práva, rovnako ako sťažnosti, môžu subjekty údajov, ktorých osobné údaje spoločnosť 

JEES s.r.o. spracováva, uplatniť písomne či e-mailom v spoločnosti JEES s.r.o. ako správca osobných 

údajov, a to na kontaktných údajoch uvedených vyššie v čl. 1. 

Užívatelia a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje spoločnosť JEES s.r.o. spracováva, sa tiež môžu so 

svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom 

Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz. 

 
12. Neposkytnutie osobných údajov 

Subjekt údajov musí poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených 
v obchodnej zmluve, v opačnom prípade by bolo znemožnené plnenie obchodnej zmluvy. 

 

13. Ďalšie ustanovenia: 

Pokiaľ subjekt údajov poskytne správcovi údajov súhlas na nakladanie s osobnými údajmi alebo 
neuzavrie so správcom obchodný vzťah a nie sú pre spracovanie žiadne iné dôvody, budú jeho osobné 
údaje v písomnej podobe skartované a v elektronickej podobe zmazané. 

Ďalšie osobné údaje, ktoré subjekt údajov neposkytol správcovi údajov osobne, môžu byť získavané 
z verejne prístupných zdrojov. 

 


