
Informace o zpracování osobních údajů ve firmě VAPAP s.r.o.

1) Identifikace správce

Název: VAPAP s.r.o.
Adresa: Luční 1258/2, 78701 Šumperk
IČ: 26851571
tel.: 777 210 738
e-mail: info@vapap.cz

2) Zpracovávané údaje

Osobní údaje zpracováváme výhradně pro zajištění činnosti firmy. Nijak s nimi neobchodujeme ani 
je nepředáváme cizím třetím stranám. Zpracované údaje se dělí do následujících kategorií:

• Identifikační údaje (jméno, příjmení)
• Lokalizační údaje (město, ulice, PSČ)
• Kontaktní údaje (telefon, email)
• Platební údaje (číslo bankovního účtu, příchozí platby)

3) Jak údaje získáváme

Primárním zdrojem informací je první nákup s IČ. Účetní program podle administrativního registru 
ekonomických subjektů sám doplní další údaje. V případě objednávek či platbě převodem zákazník 
doplní kontaktní údaje. Aktualizaci údajů navrhuje zákazník při odběru zboží. Při odběru pomocí 
výdejky zákazník sdělí jména osob oprávněných k odběru.

4) Jak jsou data zabezpečena

Zdrojové papírové podklady jsou uloženy v zamykatelné kanceláři. Citlivější část dokumentace je 
navíc uložena v uzamykatelné skříni. Dokumenty pro archivaci jsou uloženy v uzamykatelném 
archivu.

Elektronická data jsou zabezpečena proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, jejich změně, 
zničení či neoprávněným přenosům.

5) Jak údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny 
zaměstnancům společnosti VAPAP s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních 
povinností.

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je jejich použití pro potvrzení Vaší 
objednávky, realizaci nákupu včetně zajištění dopravy na místo určení a abychom mohli neustále 
zkvalitňovat naše služby poskytované Vaším směrem. 

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

• poskytnutí služby či produktu (tj. za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, 
přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli 
podepsat),

• ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti prostřednictvím
registru dlužníků,



• splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů, 
či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů,

• zasílání faktur elektronickou cestou (pokud zákazník e-mail sdělí nebo vysloví přání 
odebírat pomocí výdejek).

6) Jak dlouho údaje uchováváme

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi 
uděleného souhlasu nebo oprávněného zájmu po dobu dalších 10 let, po nezbytně dlouhou dobu 
stanovenou zákonem pro archivaci dat.

7) Jak můžu uplatnit svá práva

Veškerá práva nositelů osobních údajů lze uplatnit odesláním žádosti na e-mail: info@vapap.cz

Do předmětu uveďte, jaké právo uplatňujete:

• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na informace o zpracovávaných osobních údajích - můžete se nás dotázat, jaké osobní

údaje o Vás evidujeme. Jako každý jiný subjekt máme povinnost vést aktuální a pravdivé 
údaje, k čemuž je ale nutná Vaše součinnost. Prosíme, abyste dodržovali svou povinnost 
a pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (nejčastěji příjmení, adresa trvalého pobytu, 
fakturační adresa atd.), abyste nám takové změny ohlásili.

• právo na výmaz (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů.

Právo nositelů osobních údajů na vznesení námitky lze uplatnit odesláním žádosti na 
e- mail: info@vapap.cz. Do předmětu uveďte, jaké právo uplatňujete:

• právo vznést námitku.

Pokud máte podezření, že na naší straně došlo k porušení některé z povinností stanovené v zákoně, 
můžete se na nás obrátit, abychom vám záležitost vysvětlili, odstranili nepatřičný stav provedením 
opravy, doplněním nebo likvidací údajů. Odstranění nebo opravu provedeme v přiměřené lhůtě, 
která odpovídá technickým a administrativním možnostem společnosti.

Vstupuje v platnost 24.5.2018

Schválil: Ing. Jana Valentová, jednatel společnosti.
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