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Informace o zpracování osobních údajů ve 
SWISS-FORM a.s. 
Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) 

zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti SWISS-FORM. 

Správce vašich údajů 

Společnost SWISS – FORM a.s., IČ: 005 18832, se sídlem v Nerudova 369, 362 21 Nejdek (dále jen „SWISS 

- FORM“) jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich 

právech. 

Účely zpracování vašich údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely: 

 plnění povinností vyplývajících ze smluv; 

 plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (např. daňové a pracovně-

právní zákony, bezpečnost práce); 

 zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. zajištění kontinuity výroby, bezpečnosti 

zdraví, ochrany majetku a zodpovědnosti). 

Vaše údaje, které zpracováváme 

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů: 

 Identifikační údaje 

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, 

titul, firma, pozice ve firmě. 

 Kontaktní údaje 

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy 

nebo kontaktní adresa, IČO a DIČ.  

 Ostatní osobní údaje 

Podpisy na smlouvách a potvrzeních, finanční údaje pro plnění závazků a pohledávek, oborové zaměření a 

ostatní osobní údaje nahodile zpracovávané při plnění smluv (pojistné události, právní jednání a další). 

 

Příjemci vašich údajů 

Osobní údaje pracovního charakteru mohou být sdíleny v rámci obchodního jednání se zákazníky a dodavateli. 

Jedná se zejména o jméno a příjmení, pracovní pozice, pracovní email a pracovní telefonní. 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze v rámci společnosti a nejsou bez souhlasu předávány 

třetím stranám, vyjma zákonných a smluvních požadavků a oprávněných zájmů firmy. 

 

Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme zpracovatele, kteří mohou pro SWISS – FORM provádět 

zpracování pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. 

Jedná se především o správce telekomunikační a IT sítě včetně poskytovatele internetu, dále pak správce a 

podpora ERP systému, externí účetní, auditní, certifikační a skartační firmy  

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek nebo ze zákona zpřístupněny státním orgánům (Policii 

ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí. 
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Doba zpracování vašich údajů 

Lhůty zpracování Vašich osobních údajů se řídí interním předpisem a mnohými zákonnými předpisy i po 

ukončení našeho pracovního vztahu. 

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme povinni je uchovávat podle 

právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází, systémů a 

archivů. 

Jaká máte práva 

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. 

Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke 

kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas 

se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, máte právo na výmaz či 

omezení zpracování. 

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou s úředně 

ověřenou identitou na naši adresu anebo zaslanou elektronicky na blazek@swissform.cz z emailu, který u nás 

máte evidovaný jako kontaktní. Případně se můžete osobně obrátit na zodpovědné osoby. 

mailto:blazek@swissform.cz

