
1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním 

Vašich osobních údajů správcem, kterým je STYRAX, a.s. a STYRAX Consulting, a.s., za účelem 

poskytnutí služeb prostřednictvím reakcí na Vaše dotazy či připomínky a pro poskytnutí všeobecných 

informací k našim službám či produktům. Forma komunikace může mít podobu emailu, dopisu či 

telefonátu. 

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co 

nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž 

vysvětlíme. 

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?  

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování 

Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je:  

STYRAX, a.s. 

IČO: 274 16 712 

se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, Česká republika 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn oddíl B, vložka 10465 

telefon: +420 227 027 324 

email:  info@styrax.cz 

 

STYRAX Consulting, a.s. 

IČO: 289 58 667 

se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00, Praha 4, Česká republika 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn oddíl B, vložka 15541 

telefon: +420 227 027 324 

email:  info@styrax.cz 

 

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?  

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).  

Zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí služeb probíhá proto, abychom zajistili 

všechna naše i Vaše práva a povinnosti související s poskytováním této služby.  

Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho níže uděleného 

souhlasu se zpracováním osobních údajů.   

Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí této služby. 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému 

rozhodování, ani profilování.  
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3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?  

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu:  

 jméno a příjmení; 

 e-mail adresa;  

 telefonní číslo; 

 název společnosti; 

a které jste nám poskytli na základě Vašeho níže uvedeného souhlasu za stanoveným účelem.  

 

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?  

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s 

platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá 

technické úrovni dostupných prostředků.  

 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?   

Vaše osobní údaje v této souvislosti nepředáváme ke zpracování žádnému zpracovateli. 

 

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?  

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako 

správci můžete uplatnit: 

 právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním 

údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme; 

 právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; 

 právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny 

podmínky dané právními předpisy;  

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; 

 právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.  

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, 

máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání můžete 

provést písemnou formou nebo zasláním odpovídajícího emailu na adresu gdpr@styrax.cz. 

 


