
Informace o zpracování osobních údajů 

Cílem těchto informací určených pro zákazníky Elektrocentra trading spol s.r.o je informovat 

zákazníky o tom, jaké osobní údaje o nich společnost  jako správce zpracovává. 

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE  
a. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Elektrocentrum 

trading spol s.r.o. se sídlem Tovární 45, 77200 Olomouc, identifikační číslo: 

45196621 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

Ostravě, Spisová značka: C2811 (dále jen „správce“). 

b. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Tovární 45, 

77200 Olomouc , email spravceGDPR@elektrozbozi.cz, telefon 58 55 69 111. 

c. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

a. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto 

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro 

provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 

odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

a. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a 

správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. 

b. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve 

smyslu čl. 22 nařízení. 

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

a. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem zpracovávány,  je 10 let. 

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

a. Příjemci Vašich osobních údajů budou členové  skupiny Jakub group a to 

společnosti  



Společnost Ičo 

JAKUB a.s. 47784547 

JAKUB ELEXMAYER, s.r.o       61326771 

KAMAT spol. s r.o.                45538701 

ELRON Elektro s.r.o.     35933747 

ELKAS spol. s r.o.  45797846 

DABOK s.r.o. 26167034 

ELEKTROCENTRUM ZNOJMO 95 s.r.o.       63488094 

ELEKTROCENTRUM VSETÍN s.r.o.      27760758 

 

 

b. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou též zasílatelské společnosti a 

jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní 

smlouvy. 

c. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo 

mezinárodní organizaci. 

d. Společnost Elektrocentrum trading spol s.r.o. je podle § 20z a § 20za zákona č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro účely ochrany práv a právem 

chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez souhlasu 

subjektu údajů předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební 

morálce a důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k 

vzájemnému informování prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů 

plnit své závazky. 

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ  

a. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup 

k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních 

údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti 

zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich 

osobních údajů. 

b. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo 

porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u 

dozorového úřadu. 

c. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů 

je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich 

osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. 

 

 

 



 


