
Informace podnikatelům – potenciálním zákazníkům ARBOEKO s.r.o., 
o ochraně jejich osobních údajů, nakládání s nimi a jejich souvisejících právech  

dle GDPR 
 

 
 
 Společnost ARBOEKO s.r.o., IČO: 27926826, se sídlem: Bedřicha Smetany 230, Obříství 
(dále též jen „ARBOEKO“), v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 
(dále též jen „Nařízení“), známém pod zkratkou „GDPR“ a zejména v souvislosti s informačními 
povinnostmi danými tímto právním předpisem, si Vás dovoluje informovat o následujícím: 
 
A.  
 Společnost ARBOEKO s.r.o. zpracovává osobní údaje svých potenciálních zákazníků - 
obchodních partnerů, získaných výhradně z veřejných zdrojů (jejich reklama), popřípadě při osobním 
setkání, a to pouze v tomto rozsahu: 

a) jméno a příjmení, 
b) obchodní firma, pod kterou fyzická osoba podniká, tedy jméno a příjmení s případným 

dovětkem (např. Jan Novák – ZAHRADNICTVÍ U LESA), 
c) adresa místa podnikání, případně adresa provozovny/provozoven/skladů atd., 
d) kontaktní telefonní číslo, sloužící pro podnikání, 
e) kontaktní e-mailová adresa, sloužící pro podnikání, 
f) případně odkaz na www stránky. 

 
B. 
 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je zájem ARBOEKO na získání nových 
obchodních partnerů pro svoji podnikatelskou činnost.  
 ARBOEKO s.r.o. nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, na základě výjimky dané 
Nařízením, pro střední podniky. S případnými dotazy se však můžete obrátit na kteréhokoliv 
pracovníka obchodního oddělení. 
 
C. 
 Osobní údaje nebude ARBOEKO nikomu předávat (prodávat).  
 Osobní údaje využije ARBOEKO k navázání obchodního vztahu, a to zejména formou zaslání 
nabídky produktů, ceníků a časopisů, pozvánek na konané výstavy a společenské akce.  
 Pokud kdokoliv sdělí, že si nepřeje zasílat takovéto materiály, ARBOEKO okamžitě ukončí 
takovéto zasílání. Rovněž v případě, kdy nedojde k navázání obchodního vztahu, budou osobní údaje 
nejdéle po jednom roce vymazány (skartovány). 
 ARBOEKO nikdy nebude provádět automatické rozhodování (včetně profilování) o užití 
osobních údajů. 
 
D. 
Podnikající fyzická osoba má právo na : 
a) sdělení, které konkrétní osobní údaje o ní ARBOEKO zpracovává,  
b) opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo změněné, 
c) právo podat stížnost u ÚOOÚ proti zpracování svých osobních údajů, 
d) požádat o omezení zpracování osobních údajů. 


