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Doplňující informace o zpracování osobních údajů  

pro informační systém: IS propagace (reference) 

Informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů podle čl. 13 a 14 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále jen „nařízení“) 

Cílem těchto informací je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje 
zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme 
poskytnout, kde můžete získat informace o svých osobních údajích a uplatnit svá práva při 
zpracování osobních údajů. 

Identifikační a kontaktní údaje: 

Správcem, který zpracovává vaše osobní údaje, je společnost Lyreco CE, SE, organizační 
složka, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČO 27592537  

1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování 
Účelem zpracování osobních údajů je: pozitivní propagace aktivit správců, 
dokumentační a prezentační účely. 
 
Zpracování osobních údajů je založeno na právním základě: 
– dobrovolný souhlas subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.  
 
Pokud jste souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem pozitivní propagace 
aktivit správce neudělili, svůj souhlas jste odvolali nebo jste vznesli námitku proti 
zpracování osobních údajů, vaše osobní údaje nebudou zpracovány. 
 
Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany 
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se 
neprovádí. 
 

2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů 
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou: klienti, potenciální 
klienti a obchodní partneři.  
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:  

• fotografie subjektu údajů, 
• pracovní pozice, zaměstnavatel, 
• jméno, příjmení, titul, 
• audio a video nebo audiovizuální záznam, 
• citace, citát subjektu údajů. 

 
3. Identifikace příjemců, kategorie příjemců 

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a 
organizace, jimž zpracovávání povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním 
partnerům (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout odpovídající 
záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:  



Lyreco CE, SE, organizační složka, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 

 
 

Jiný oprávněný subjekt  obecně závazný právní předpis podle čl. 6 
odst. 1 písm. c) nařízení 

Příjemci 

 

společnost Google (prostřednictvím 
Formulářů Google) 

 
Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty 
dalším příjemcům. 

4. Předání osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizaci 
Předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se neprovádí. 

5. Určení zdroje, ze kterého byly osobní údaje získány 
Přímo od subjektu údajů. 

6. Doba uchovávání osobních údajů 
Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro splnění účelu, nejdéle však 
po dobu 3 let od jejich vyhotovení. 

7. Profilování 
Správce nezpracovává osobní údaje profilováním ani obdobným způsobem, založeným 
na automatizovaném individuálním rozhodování. 

8. Práva subjektu údajů 
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které jsou 
o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo 
omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracovávání osobních 
údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně 
profilování, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na 
zahájení řízení kontrolnímu orgánu. Pokud správce zpracovává osobní údaje na 
základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost 
zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt 
údajů může uplatnit svá práva zasláním e-mailu na adresu: gdpr.cz@lyreco.com nebo 
písemně na adrese správce. 

9. Povinnost poskytnout osobní údaje 
Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, jejich poskytnutí není 
právním/smluvním požadavkem. Je v zájmu správce zpracovávat osobní údaje na 
základě dobrovolného souhlasu subjektů údajů, pokud se však z objektivních důvodů 
jeví nemožné (nebo nepřiměřené) získat souhlas subjektů údajů, může správce 
provádět zpracování v rámci svého oprávněného zájmu. Pokud se subjekt údajů 
rozhodne neudělit nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo se 
rozhodne vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, správce jeho 
rozhodnutí respektuje a zajistí, aby se osobní údaje této dotyčné osoby 
nezpracovávali. Zároveň platí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování 
osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 
 
 


