
Informace obchodním partnerům ARBOEKO s.r.o. – fyzickým osobám, 
o ochraně 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 „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 obchodních partnerů – 
fyzických osob 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) IČO a případně DIČ, 
d) adresa místa podnikání, případně adresa provozovny/provozoven/skladů atd., 
e) kontaktní telefonní číslo, sloužící pro podnikání, 
f) kontaktní e-mailová adresa, sloužící pro podnikání, 
g) případně odkaz na www stránky. 

 
B. 
 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je jednak nutnost plnění ze smlouvy 
– jméno, příjmení, IČ a DIČ, kontaktní adresy, telefonu a e-mailu, je nutné pro realizaci každého 
obchodního vztahu. 
 Dále je právním důvodem zpracování těchto osobních údajů povinnost daná zákony ČR. A 
to zejména zákony o účetnictví. 
 ARBOEKO nemá pověřence pro ochranu osobních údajů, na základě výjimky dané 
Nařízením, pro střední podniky. S případnými dotazy se však lze obracet na pracovníky 
obchodního oddělení. 
 
C. 
 Osobní údaje nebude ARBOEKO nikomu předávat (prodávat). Z důvodů daných zákony 
ČR, zejména zákony o účetnictví, bude ARBOEKO osobní údaje ukládat nejvýše po dobu 6 - ti 
let od poslední obchodní transakce.  
 Osobní údaje – jméno, příjmení, poštovní adresu/e-mailovou adresu - může využít 
ARBOEKO rovněž k zasílání nabídek produktů, ceníků a časopisů a dále pozvánek na konané 
výstavy a společenské akce. Pokud však fyzická osoba sdělí, že si nepřeje zasílat takovéto 
materiály, okamžitě bude takovéto zasílání ukončeno. 
 Nikdy nebude docházet k automatickému rozhodování (včetně profilování) o užití 
osobních údajů. 
 
D. 
 Obchodní partner má dále právo na : 
a) sdělení, které konkrétní osobní údaje o ní ARBOEKO zpracovává,  
b) opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo změněné (např. změna sídla), 
c) právo podat stížnost u ÚOOÚ proti zpracování svých osobních údajů, 
d) žádat o zachování osobních údajů i po výše uvedené lhůtě 6 - ti let od poslední obchodní  
    transakce. 


