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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
KS-I Filtertechnik s.r.o., IČO 25853104, se sídlem třída Hrdinů 135/45, Rýmařov, PSČ 79501,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou
značkou C 22094 (dále jen „my“ nebo „KS-I Filtertechnik s.r.o.“), je správce Vašich osobních
údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování
Vašich osobních údajů a odpovídá za něj.
Rádi bychom Vám v této Informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“)
poskytli přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní
údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou
Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterými jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.
Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.
Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro
zákazníky KS-I Filtertechnik s.r.o., ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální
zákazníky (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v
kontaktu) a pro zákazníky bývalé, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek
zpracovávat.

I. KDO JSME, KDE A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Naše společnost je dceřinou firmou společnosti KSI Filtertechnik GmbH, Německo.
Jsme obchodní a zprostředkovatelská společnost, zabývající se zprostředkováním služeb a
prodejem produktů v oblasti úpravy stlačeného vzduchu a úpravy kondenzátu, kterými spolehlivě
zásobujeme své zákazníky na území celé České republiky, Slovenska, Polska a zemí východní
Evropy. Více informací o naší společnosti naleznete na webových stránkách www.ksi-sro.com
Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé
informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů:
1.
2.
3.
4.

e-mailem: mail@ksi-sro.com
telefonicky: +420 554 230 035
osobně: v sídle naší společnosti – třída Hrdinů 135/45, Rýmařov, 79501
poštou: na adrese třída Hrdinů 135/45, Rýmařov, 79501

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování osobních údajů zákazníků respektujeme a dodržujeme standardy ochrany osobních
údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:
1. osobní údaje zákazníků zpracováváme korektně, zákonným způsobem;
2. shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní
účely;
3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění
stanovených účelů;
4. jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesné a
aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně
opraveny nebo vymazány;
5. osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou
zpracovávány;
6. zpracování osobních údajů probíhá způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením.

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Pro účely, které jsou popsány dále v této Informaci, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
1. identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, doručovací nebo jiná
kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke
jménu, sídlo podnikání a IČ;
2. elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa;
3. další údaje poskytnuté zákazníkem ve smluvních či jiných dokumentech, při jednáních, a
to včetně pozdějších aktualizací;

IV. JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje získáváme od Vás na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření
smlouvy, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti.

V. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je
nezbytná pro splnění daného účelu.
Vaše osobní údaje zpracováváme:
1. pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli
2. pro marketingové účely
3. pro účely plnění našich právních povinností

VI. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAK
JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY
Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí zákazníků. Při zpracování
osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly
být zneužity.
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Vaše osobní údaje
jsou zpracovávány zaměstnanci KS-I Filtertechnik s.r.o., kteří k osobním údajům potřebují mít
přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o
veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu
své práce. Se všemi případnými zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou
smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování
osobních údajů.

VII. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení opisu osobních údajů, které
zpracováváme.
2. Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů: V případě, že zjistíte, že o Vás
zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.
3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů: Můžete od nás požadovat, abychom vymazali
Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, pokud budou naplněny podmínky
stanovené právními předpisy.
4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, právo vznést námitku: Na Vaši
žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s
Vašimi osobními údaji.

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018.
Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na našich webových stránkách a současně je
dostupné na vyžádání v obchodní kanceláři společnosti.
Kontaktní údaje naleznete v kapitole I. tohoto dokumentu.

V Rýmařově dne 22.5.2018
Za firmu KS-I Filtertechnik s.r.o.
Alfred Heinisch, jednatel firmy

