
PRO ODBĚRATELE  

 

Vážení obchodní partneři,  

jsme nuceni Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 GDPR“) informovat o zpracování osobních údajů v souvislosti s naší obchodní 

spoluprací.  

Vámi dobrovolně poskytnuté nebo námi jinak získané osobní údaje v rámci vzájemné obchodní 

spolupráce, včetně jména a příjmení Vašich zaměstnanců a jejich kontaktní e-mailové adresy a 

telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“) jsou zpracovávány společností HENKEL ČR, spol. s r.o., se 

sídlem Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: 

dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101.  

Osobní údaje zpracováváme pro účely  

i. vzájemné obchodní spolupráce, včetně přijímání Vašich objednávek, dodávání 

zboží, fakturace, vzájemné komunikace, přičemž v takovém případě je zpracování 

Osobních údajů nezbytné za účelem splnění smlouvy – právním základem takového 

zpracování Osobních údajů je tak smlouva;  

ii. pořádání akcí pro naše obchodní partnery, jakož i pro Vaši prezentaci a propagaci 

jako našich obchodních partnerů – právním základem takového zpracování je 

oprávněný zájem; a  

iii. dále pak pro účely plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů – 

právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností.  

Osobní údaje u nás budou uloženy po dobu našeho obchodního vztahu a dále pak po ukončení 

našeho obchodního vztahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba 

stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení našeho obchodního vztahu.  

Osobní údaje můžeme dále předávat následujícím subjektům: (i) našich zpracovatelům; (ii) finančním 

úřadům; (iii) zájemcům o produkty Henkel; (iv) subjektům, které s námi spolupracují; (v) dalším 

společnostem ze skupiny Henkel; (vi) spolupracující advokátní kanceláři; a (vii) případně dalším 

subjektům státní správy.  

Máte právo požadovat přístup ke svým údajům, tzn. právo od nás získat potvrzení, zda jsou či nejsou 

Osobní údaje zpracovány, a pokud jsou zpracovány, pak máte právo získat přístup k Osobním 

údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných a doplnění 

neúplných osobních údajů.  

Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna 

některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních 

údajů.  
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Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování 

Osobních údajů. 

V případech, kdy je zpracování Osobních údajů založeno na oprávněném zájmu, máte právo vznést 

námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat 

závažné důvody pro zpracování Osobních údajů, v opačném případě nebudeme dále Osobní údaje 

zpracovávat.  

Veškerá Vaše výše uvedená práva můžete uplatňovat na naší výše uvedené adrese, e-mailu nebo 

telefonním čísle.  

V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, 

máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým např. pro ČR je Úřad pro ochranu osobních 

údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz. 

Závěrem Vám děkujeme, že věnujete pozornost této naší zprávě. Budeme se těšit na další 

vzájemnou obchodní spolupráci.  

S pozdravem  

HENKEL ČŘ, spol. s r. o.  

  


