
Informace pro zákazníky o zpracování a ochraně 

osobních údajů 

 

Společnost  DETO Brno, spol. s r.o., IČ 25310691, se sídlem v Brně, Faměrovo náměstí 30/31, jako 

správce osobních údajů (dále je Správce) si dovoluje informovat své zákazníky, potenciální zákazníky, 

dodavatele, fyzické i právnické osoby v obchodním styku se Správcem, o zpracování osobních údajů. 

Správce shromažďuje identifikační a fakturační údaje svých zákazníků a dodavatelů (např. jméno, 

příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresu, telefon, e-mail), bankovní spojení, údaje o zástupci 

či pověřeném zaměstnanci (kontaktní osobě). Dále shromažďuje údaje o odebraném zboží případně 

službách. 

Osobní údaje a jejich aktualizace jsou získávány od vás, vámi pověřených osob a z veřejně dostupných 

informačních zdrojů. 

Osobní údaje mohou být využity pro plnění povinností společnosti DETO Brno, spol. s r.o., které 

vyplývají ze smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a dodavateli a společností DETO Brno, spol. 

s r.o. (např. Kupní smlouva, Servisní smlouva, Smlouva o dílo atp.). Dále pro plnění povinností podle 

platných právních předpisů (např. plnění daňových a účetních povinností, povinností plynoucích 

z ochrany spotřebitele atp.). Také mohou být využity pro výkon práv a oprávněných zájmů 

společnosti DETO Brno, spol. s r.o. (např. vymáhání pohledávek). 

Právo obchodníka zpracovávat výše uvedené osobní údaje i bez vydaného souhlasu plyne ze zákona 

(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu 

určenou právními předpisy. Pokud bude po uplynutí této doby trvat některý z důvodů uchovávání 

osobních údajů, pak po dobu jeho trvání. 

Osobní údaje mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci, příslušným kontrolním a finančním 

orgánům. V případě objednání přepravy zboží nebo montážních služeb též poskytovatelům přepravy 

nebo našim smluvním partnerům v oblasti montáže zařízení. 

Společnost DETO Brno, spol. s r.o. nezpracovává žádné osobní údaje pro účely tzv. přímého 

marketingu, tedy pro zasílání nevyžádaných nabídek nebo reklam. 

Svá práva ohledně zpracování osobních údajů můžete uplatnit osobně na výše uvedené adrese v naší 

provozní době nebo písemně, vaše podněty budou vyřízeny v zákonných lhůtách. 

 

 


