
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Obchodní společnost Wood Paskov s.r.o., se sídlem Místecká 762, PSČ 732 21 Paskov,  
IČ: 26804778, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 
27371, Vás tímto ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 („GDPR“)  a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, informuje, že osobní údaje o fyzických osobách v rámci smluvních vztahů zpracovává 
jakožto správce osobních údajů tímto způsobem: 

I. 

Rozsah zpracování 

1) Wood Paskov s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob jen v nezbytném rozsahu pro plnění 
smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), za účelem plnění nezbytné právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) 
GDPR) nebo z důvodu oprávněného zájmu správce údajů či třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Není 
– li dán některý ze shora uvedených důvodů pro zpracování, vyžádá si Wood Paskov s.r.o. pro zpracování 
údajů souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

2) Wood Paskov s.r.o. zpracovává údaje, které vyplývají z veřejně dostupných rejstříků (např. z 
živnostenského rejstříku nebo obchodního rejstříku), nebo údaje, které jsou správci údajů sděleny nad 
rámec veřejně dostupných údajů subjektem údajů, popř. právnickou osobou, za niž subjekt údajů ve vztahu 
ke správci údajů jedná, a to zejména v tomto rozsahu: akademický titul, jméno a příjmení, obchodní firma, 
IČ, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa a korespondenční adresa, e-mailová adresa a 
telefon, bankovní spojení, popř. právní vztah / pozice / pracovní zařazení u právnické osoby, je-li subjektem 
údajů kontaktní osoba právnické osoby.  

 

II.  

Doba zpracování 

Osobní údaje budou u Wood Paskov s.r.o. uloženy po dobu nezbytně nutnou za účelem uplatnění veškerých 
nároků vzniklých v souvislosti s plněním smlouvy, jakož i pro splnění povinností vyplývajících z právních 
předpisů nebo na ochranu oprávněných zájmů správce. 

 

III. 

Předávání osobních údajů  

Wood Paskov s.r.o. používá k uložení a zpracování osobních údajů vlastní elektronický systém. Osobní 
údaje nepředává žádným zpracovatelům. Osobní údaje, které Wood Paskov s.r.o. získala o subjektu údajů 
za účelem zprostředkování obchodu, jsou dále předávány na základě smlouvy o obchodním zastoupení 
společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. a/nebo společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. 



IV.  

Práva na ochranu osobních údajů 

Jako subjekt údajů máte právo na: 

Výmaz: osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, 
údajů nezbytných pro uplatnění právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů. 
Přístup k osobním údajům: máte právo být seznámen s údaji, které o subjektu údajů správce údajů 
o subjektu údajů eviduje: subjektu údajů bude poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o něm 
správce údajů vede s výjimkou duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství správce údajů a 
dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob. 
Námitka: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného 
zájmu správce údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: lze kdykoliv vznést námitku, která bude 
projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození zájmů subjektu údajů. 
Přenositelnost: máte právo na přenesení osobních údajů k třetímu subjektu; pokud byly osobní 
údaje poskytnuty na základě smlouvy nebo souhlasu, budou subjektu údajů osobní údaje 
vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, aby si je mohl 
přenést k třetí straně. 
Oprava: máte právo požadovat aktualizaci svých osobních údajů tak, aby jejich neaktuální verze 
nezpůsobila subjektu údajů újmu: správce údajů zajistí aktualizaci osobních údajů na základě 
podnětu subjektu údajů.  
Omezení zpracování: máte právo na omezení zpracování do doby vyřízení Vašeho podnětu, kterým 
popíráte přesnost, požadujete výmaz osobních údajů nebo jste vznesl námitku proti zpracování 
Obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů 
 

 
V. 

Kontaktní údaje pro uplatnění práv na ochranu osobních údajů 

V případě žádosti o uplatnění práva na ochranu osobních údajů se můžete obrátit na Wood Paskov s.r.o. na 
tel. 558 462 750,  722 924 375  e-mail: martina.mendreyova@woodpaskov.com. 

 

 


