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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.
Úvodní informace
Obchodní skupina ENREI-group zahrnující tyto společnosti:
ACERCHEMIE s.r.o., IČ 28685946, DIČ CZ28685946, Na Výrovce 656, 417 41 Krupka, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 26851, jednající
Ludvík Opolzer;
ENREI s.r.o., IČ 03672158, DIČ CZ03672158, Masarykova třída 538/16, 415 01 Teplice, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 235987, jednající Ludvík
Opolzer;

ENREI plus s.r.o., IČ 04791363, DIČ CZ04791363, Masarykova třída 538/16, 415 01 Teplice, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C vložka 36996, jednající
Ludvík Opolzer;

ACERCHEMIE Ludvík Opolzer, IČ 47313366, DIČ 6901302914, Na Výrovce 656, 417 41 Krupka,
zapsaná v Živnostenském listě evid. č. 351001-109042 Magistrátu města Ústí nad Labem z 1.5.2008,
jednající Ludvík Opolzer
(dále jako „ENREI-group“) tímto jako správce osobních údajů informuje o zásadách zpracování
osobních údajů, tj. účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů subjektu údajů,
včetně přístupu k nim a rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů
ENREI-group.
ENREI-group zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 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) (dále jen „Nařízení“).

II.
Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů
ENREI-group zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a
pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy a v souladu s nimi.
Základní účely zpracování osobních údajů ENREI-group jsou:
▪
plnění evidenční povinnosti zákazníků a dodavatelů;
▪
vedení personální a mzdové evidence;
▪
ochrana majetkových práv;
▪
plnění či uzavření smlouvy.
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ENREI-group zpracovává osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů v následujícím rozsahu:
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

identifikační údaje: titul, jméno a příjmení, identifikační číslo, datum narození, rodné číslo
(pouze u zaměstnanců a účastníků vkladového řízení dluhopisů); IČO a DIČ, pokud jste
podnikatel;
adresní údaje: adresa dle průkazu totožnosti, doručovací adresa, pokud je odlišná od adresy dle
průkazu totožnosti, telefon, emailová adresa, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
údaje o zdravotním stavu: průkaz ZTP nebo ZTP/P, údaj o poskytnutí zdravotních služeb,
rozhodnutí o přiznání důchodu, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, pracovní lékařské
prohlídky;
další osobní údaje: podpis, údaj o výši mzdy, vznik a (pokud již tento stav nastal) skončení
pracovněprávního vztahu, mzdový list, evidenční list důchodového pojištění, podepsané daňové
prohlášení, údaje o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání (pokud tento stav nastal), údaje
spojené s platbami a účtováním služeb, obrazový náhled kamerového systému, vyplňování
dotazníků, uložení povinnosti nahradit škodu způsobenou v souvislosti se spáchaným trestným
činem či přestupkem, postižení majetku exekucí/výkonem rozhodnutí, zahájení insolvenčního
řízení a další osobní údaje plynoucí ze zákona či z konkrétní smlouvy;
údaje o objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které se objednává,
způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
údaje o chování na webu, včetně případů, když jsou informace prohlíženy přes webovou stránku
nebo facebook, zejména zboží a služby, IP adresa, také údaje získané ze souborů cookies k
poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti webu;
údaje související s návštěvou prodejny, jméno a příjmení pokud jde o drobný prodej; název
(jméno) firmy, IČO a DIČ, pokud jde o podnikatele.

III.
Právní titul pro zpracování osobních údajů
ENREI-group zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:
▪
plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
▪
plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
▪
oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

IV.
Přístup k osobním údajům
K osobním údajům mají přístup pouze ENREI-group a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně
právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu s ENREI-group a pouze za
stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými ENREI-group
podléhají interním bezpečnostním předpisům ENREI-group.
ENREI-group může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu
to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.
Zpracovateli osobních údajů jsou zejména dodavatelé a poskytovatelé služeb souvisejících s výkonem
činnosti ENREI-group a dodavatelé kamerových systémů umístěných v objektech ENREI-group.
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V.
Práva subjektu údajů
Každý subjekt údajů má podle Zákona a Nařízení tato práva:
▪
právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona - požádá-li subjekt údajů o informaci
o zpracování svých osobních údajů, je mu ENREI-group povinna tuto informaci bez zbytečného
odkladu předat;
▪
ochrana práv dle § 21 Zákona - každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že ENREI-group
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může subjekt požádat ENREI-group nebo zpracovatele o vysvětlení
nebo požadovat, aby ENREI-group nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména
blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);
▪
právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení - subjekt údajů má právo získat od
ENREI-group potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat
přístup k těmto osobním údajům;
▪
právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování dle článku 16, 17 a 18 Nařízení subjekt údajů má právo požádat ENREI-group o opravu nebo doplnění nesprávných, resp.
neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod
pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti
s řešením okolností zpracování osobních údajů u ENREI-group;
▪
právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 Nařízení - subjekt údajů má právo podat
stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo
porušeno Nařízení, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm
v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI.
Kontaktní email pro subjekt údajů
Pro výkon shora uvedených práv může každý subjekt údajů kontaktovat ENREI-group na emailu
gdpr@enrei-group.com.

ACERCHEMIE s.r.o., IČ 28685946, DIČ CZ28685946, Na Výrovce 656, 417 41 Krupka
ENREI s.r.o., IČ 03672158, DIČ CZ03672158, Masarykova třída 538/16, 415 01 Teplice
ENREI plus s.r.o., IČ 04791363, DIČ CZ04791363, Masarykova třída 538/16, 415 01 Teplice
ACERCHEMIE Ludvík Opolzer, IČ 47313366, DIČ 6901302914, Na Výrovce 656, 417 41 Krupka

Platnost od: 25.5.2018
Revize: 0
Stránka 4 z 4

