
         ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

ALDEM s.r.o., Soukenická 2060/27, 110 00 Praha 1, IČ: 26926768  

 

Společnost ALDEM s.r.o, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl 

C, vložka 155844 (dále jen "naše společnost"), je správcem Vašich osobních údajů, což 

představuje v praxi vymezení účelu a způsobu zpracování osobních údajů, za jejichž nakládání 

v souladu s GDPR nese plnou odpovědnost. 

Společnost ALDEM s.r.o je ryze soukromou společností s jediným vlastníkem a společníkem 

Mgr.Bc.Petrem Nováčkem, MBA, která funguje od roku 2008 na trhu v oblasti exportu a importu 

masa, masných výrobků a dalších potravin.  

V tomto dokumentu jsou popsány základní informace o zpracování osobních údajů v naší společností 

v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, zejména  nařízením EU č. 2016/679.   

  

Součástí tohoto nařízení jsou : 

1. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI  

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ODBĚRATELE A DODAVATELE  

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KONTAKTNÍ OSOBY DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH 

VZTAHŮ 

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ  

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČNOSTI  

  

 I.   OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI  

Zásady zpracování osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů respektujeme všechna práva subjektů údajů, přičemž naše společnost 

postupuje v souladu s následujícími zásadami: 

 shromažďování osobních dat je prováděno zásadně za účelem vyžadovaným legislativními požadavky 

a v souladu s principy GDPR; 

 údaje osob  jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem; 

 k zabezpečení osobních údajů jsou stanovena interní pravidla ochrany (v elektronické i tištěné 

podobě); 

 zpracování osobních údajů se omezuje jen na ty informace, které jsou vyžadovány legislativními 

požadavky nebo jsou nezbytné pro fungování společnosti; 

 uchování osobních údajů se řídí příslušnou Směrnicí, po uplynutí potřebné doby jsou data vymazána 

 zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních  

  

Kategorie osobních údajů 

 jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo 

provozovny), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo 

podnikání a IČO; 

 kontaktní údaje: telefonní spojení, faxové spojení, e-mailová adresa, ID datové schránky; 

 doplňkové údaje : bankovní spojení, výpisy z veřejných rejstříků, registrace ARES 

  



Způsob shromažďování informací 

Osobní údaje o Vás nebo Vaší firmě získáváme buď přímo od vás : 

- osobní jednání ohledně uzavření kontraktu, smlouvy či jednorázové dodávky 

- v telefonickém rozhovoru 

- písemné korespondenci (mailem, dopisem, chatem) 

nebo z veřejně dostupných zdrojů  

- od orgánů státní správy 

- od třetích osob při plnění našich právních povinností  

- na základě zvláštních právních předpisů 

- ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte 

- z obchodního rejstříku 

- z insolvenčního rejstříku. 

V případě přímého kontaktování Vaší osoby vždy předkládáme důvod a účel použití, jakož i o vašich 

povinnostech při poskytování osobních údajů a též i o možných důsledcích při neposkytnutí osobních 

údajů. 

  

Účely zpracování 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány výhradně nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nutná pro 

splnění daného účelu. Po zajištění fungování naší společnosti můžeme po Vás požadovat další osobní 

údaje, ale vždy s Vaším souhlasem a objasněním účelu využití.    

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro: 

- uzavření smluv 

- vyřizování Vašich žádostí, 

- plnění našich právních povinností, 

- pro účely našich potřeb, 

  

Zabezpečení osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře 

zabezpečeny a nemohly být zneužity. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především zaměstnanci naší společnosti, kteří musí mít přístup 

k osobním údajům pro plnění svých pracovních povinností. Nebo údaje zpracovává Zpracovatel 

osobních údajů. Zaměstnanci i Zpracovatel jsou vázáni mlčenlivostí, jejich povinnosti odráží příslušná 

Směrnice o ochraně osobních údajů a smluvní vztah. Údaje jsou uschovány v elektronické podobě 

se zabezpečením přístupovými hesly, v tištěné podobě v uzamykatelných skříních a prostorách. 

  

 

 



Práva poskytovatelů osobních údajů 

- právo na přístup k Vašim osobním údajům, včetně pořízení opisů těchto dat 

- právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě zjištění nesprávné skutečnosti  

- právo na výmaz Vašich osobních údajů při splnění podmínek stanovených právními předpisy 

- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud s poskytnutím určitých dat 

nesouhlasíte  

- právo na námitku proti zpracování osobních údajů v průběhu používání 

Při Vámi podané žádosti k uplatnění Vašeho výše uvedeného práva Vás budeme neprodleně 

informovat o přijatých opatřeních a to do lhůty 30ti dnů od podání žádosti.  Naše společnost nemusí 

v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět, zejména 

pokud se jedná o žádost zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou (časté opakování žádosti může být 

zpoplatněno).  

U žádosti, kde bude mít naše Společnost pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme vyžadovat  

dodatečné informace k prokázání totožnosti žadatele. 

Informace o uplatnění práv subjektu údajů a vyřízení jeho žádosti budeme archivovat po dobu 3 let 

za účelem zdokladování této skutečnosti, ochrany našich práv a kontroly třetích osob. 

V případě, že se subjekt údajů bude domnívat, že společnost ALDEM s.r.o. zpracovává jeho 

osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u 

pověřence GDPR této společnosti nebo dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). 

  

  

 II.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ODBĚRATELE A DODAVATELE 

 Zpracovávané údaje 

Osobní údaje smluvních partnerů - fyzických osob, které bude společnost zpracovávat, zahrnují 

zejména údaje poskytnuté takovými osobami [typicky jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, 

DIČ, číslo účtu, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo), datum narození, údaje 

uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a 

komunikace s partnery (či jejich zaměstnanci)]. Při komunikací s partnerem si společnost může 

ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s partnerem a IP adresu, 

z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může naše společnost 

zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná 

inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje 

si může naše společnost uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu. 

Účel zpracování 

Primárním účelem zpracování osobních údajů smluvního partnera bude pro uzavření a plnění 

uzavřené smlouvy. V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci a řádnému plnění 

smluvních vztahů společnosti, pro kontrolu činnosti zaměstnanců, pro statistické účely,  k 

vymáhání pohledávek a k ochraně práv společnosti a třetích osob (např. dalších smluvních 

partnerů). Dále pak pro účely naplnění předpisů upravujících vedení účetnictví a daně, předpisů 



týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak partnera či osob za něj jednajících), předpisů o 

regulaci reklamy atp. a pro marketingové účely. 

 Údaje získané z komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace, budou užívány 

také za účelem IT bezpečnosti společnosti. 

Právo na námitku 

Pokud společnost zpracovává osobní údaje partnera, má tento z důvodů týkajících se jeho 

konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. 

V takovém případě nebude společnost tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány 

závažné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy partnera nebo jeho právy.  Námitku 

proti zpracování může partner vznést na kontaktní údaje společnosti aldem@aldem.cz.   V e-

mailu prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a popis situace, která Vás vede k závěru, že by 

společnost neměla Vaše údaje zpracovávat. 

V případě zpracování údajů pro účely marketingu (zasílání marketingových zpráv), je možné 

vždy vznést námitku bez uvedení důvodu.  

Doba udržitelnosti informací 

Kontaktní údaje klientů pro zasílání nabídek nebo korespondence bude společnost uchovávat 

po dobu, dokud klient neodvolá svůj souhlas s tímto zasíláním. Nadále budou uchovány údaje 

jen po takovou dobu, kdy to po společnosti vyžaduje zákon nebo jiné nařízení. Osobní data se 

uchovávají po dobu 10-ti let.  

Průběh zpracování dat 

Většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat 

v počítačovém systému (software Pohoda). Vedle toho může paralelně probíhat  i zpracování 

písemností v šanonech – založení podepsaných smluv, uznání dluhů, vizitkáře… Poskytnutí 

zpracovávaných údajů ze strany klienta je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů 

nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány 

zákonem, zejména předpisy o účetnictví). 

Rodné číslo 

Vaše rodné číslo budeme nepotřebujeme zpracovávat vyjma důvodů, kdy ve společnosti pracují 

ve vedení osoby stejného místa a bydliště (např. rodinní příslušníci) z nichž jeden je oprávněný 

jednat za společnost a je třeba rozlišit konkrétnost této osoby. V dalších případech jen tehdy, 

bude-li to vyžadovat příslušná legislativa. 

Pokud tedy poskytnete společnosti v souvislosti s uzavřenou smlouvou údaj o svém rodném 

čísle, souhlasí  klient ( tohoto rodného čísla) ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s 

tím, aby společnost toto jeho rodné číslo využívala pro účely evidence smluv, poskytnutých 

plnění a ochranu práv společnosti.   
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Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů) 

Společnost může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude 

ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem partnera. Společnost zpřístupňuje 

osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům 

externích služeb (zejména vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v 

nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům 

poskytovatelům poradenských služeb apod. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být 

zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či jiným společnostem za 

účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání 

mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. 

  

Předávání osobních údajů do ciziny 

Naše společnost nepředává osobní údaje do ciziny mimo EU. Pokud by snad v budoucnu 

vyžadovala situace předání Vašich osobních údajů do zahraničí, budeme Vás o tom vhodným 

způsobem a s předstihem informovat. 

 

 

 III.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KONTAKTNÍCH OSOB SMLUVNÍCH 

PARTNERŮ  

Při  zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních klientů zpracovává 

společnost. také údaje o jejich kontaktních osobách. Jedná se o údaje : o jménu a příjmení, jejich 

e-mailové adrese, pracovní pozici, jejich tel. čísle a záznamy z jednání s nimi a mailové 

komunikace. Zaměstnanci společnosti mají své vlastní seznamy kontaktních osob, např. 

v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace 

z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po nezbytně nutnou dobu. Přístup k takovým 

údajům mají pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala. 

 

 IV.  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ  

Tento dokument shrnuje zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u 

společnosti  

O jaké údaje se jedná ? 

Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, které nám předáte či u kterých budete souhlasit 

s jejich předáním, nejčastěji údaje předložené  ve Vašem životopise, tedy kromě Vašeho jména 

a příjmení a kontaktních údajů např. údaje o Vaší předchozí pracovní zkušenosti, Vaše jazykové 

znalosti apod. a dále údaje získané v rámci korespondence s Vámi), či údaje, které získáme při 

základním prověření Vašich osobních údajů z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn (i zde se 

však bude jednat o nezbytně nutné údaje sloužící v zákonem připuštěném rozsahu k prověření 



uchazeče). V souvislosti s osobním jednáním s Vámi či telefonickým rozhovorem může být 

součástí těchto dat také poznámky k profilu Vaší osobnosti a naše interní hodnocení.  

U Vaší reakce na inzerát s nabídkou práce si naše společnost může uchovat některé technické 

údaje, jako je čas Vaší odpovědi a adresu, z níž bude zaslána. 

   

Jaké jsou zdroje poskytnutí informací o Vaší osobě ? 

Údaje budeme primárně získávat přímým dotazováním Vaší osoby. Dále  pak kontaktováním 

osob z předešlého pracovního prostředí, z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn,. Toto vše se 

Vás bude týkat v momentu, kdy Vás přizveme do výběrového řízení. Pokud nebudete 

akceptovat pozvání do VŘ nebo po jeho absolovování požádáte o vyřazení vašich dat z databáze 

uchazečů, Vaše údaje nebudou nadále pro tento účel zpracovávány.  V případě poskytování 

referencí budeme oslovovat tyto až po poskytnutí Vašeho souhlasu s kontaktováním.  

Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na 

internetové stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší 

společnosti, aby Vaše osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice 

v rámci daného probíhajícího výběrového řízení. Svůj souhlas s účastí ve výběrovém řízení 

můžete kdykoliv bezplatně odvolat na uvedených kontaktech aldem@aldem.cz .V případě 

odvolání Vašeho souhlasu či Vaší žádosti o zrušení Vaší účasti z výběrového řízení Vás 

z daného výběrového řízení vyřadíme.   

Účel využívání Vašich údajů 

Vaše osobní údaje budou využívány k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci 

probíhajícího výběrového řízení. Pokud budete vybráni k obsazení dané pozice a bude s Vámi 

uzavřena smlouva, mohou se Vámi předané údaje (zejména Váš životopis) stát součástí Vašeho 

osobního spisu. 

Základní identifikační údaje o Vás  budeme využívat také pro účely ochrany práv naší 

společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno 

v rámci takových činností a pro účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě. 

Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o Vás a o tom, jak 

jsme údaje o Vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména 

povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení Vašeho souhlasu se zpracováním 

údajů apod.) a případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených 

s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů. 

  

Doba zpracovávání údajů 

Zpracování osobních údajů pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci 

probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále 

po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto 

místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době 

mailto:aldem@aldem.cz


mohou být po přiměřenou dobu archivovány ještě e-maily, které si s Vámi vyměníme, za 

účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do zaměstnání, stane se 

Vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho osobního spisu a 

budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu. 

Při souhlasu s užitím Vašich údajů pro nabídky dalších pozic v budoucnu, Vaše údaje 

zarchivujeme a následně zpracujeme pro výše uvedený účel, dokud Váš souhlas neodvoláte. 

Pro účel kontroly podle předpisů o ochraně osobních údajů založíme i bez Vašeho souhlasu 

údaje o získání Vašeho souhlasu a k čemu byl využit. Poskytnutí osobních je z Vaší strany 

dobrovolné, bez Vašeho souhlasu nebudete moci být zařazen do výběrových řízení. 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména data o Vaší 

činnosti a ochrany Vašich práv. V tomto případě nebudeme data zpracovávat. Námitku proti 

zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe 

prostřednictvím e-mailu aldem@aldem.cz. V e-mailu prosím uveďte Vaši konkrétní situaci, 

která Vás vede k závěru, že bychom neměli Vaše údaje zpracovávat. 

 Zpřístupnění dat dalším osobám 

Vaše údaje mohou být přístupné jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb pro naši 

společnost, právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za 

účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní 

jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.  

  

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu 

Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty: 

ALDEM s.r.o., Soukenická 2070/27, Praha 1 

e-mail: aldem@aldem.cz 

tel.: 777 947 649 

ID datové schránky: 5y3kfw7 

  

 

 

 

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění tohoto dokumentu 

je uveřejněno na webových stránkách www.aldem.cz. 

mailto:aldem@aldem.cz


  

 

 


