Informace o zpracování osobních údajů
1. Správce: Společnost MCS plus spol. s r. o., IČ: 255 35 391, se sídlem Janáčkova 888/4,
693 01 Hustopeče zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 31335 ,
která je Správcem osobních údajů, zpracovává v rámci své činnosti ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 „GDPR“), následující osobní údaje
zákazníků a zájemců o poskytnutí služby Společnosti (dále jen „Zákazníci”):
a) v případě fyzických osob: jméno a příjmení; data narození, DIČ:, IČ: , poštovní nebo
doručovací adresu; e- mailovou adresu; ID DS, telefonní číslo, bankovní spojení,….
b) v případě společností: tituly, jméno a příjmení kontaktních osob; pracovní pozici
kontaktních osob; adresu pracoviště kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob;
e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti, IČ a DIČ společnosti, bankovní
spojení,……
2. Účel zpracování/právní základ: Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem
identifikace smluvních stran a plnění smluvního vztahu v oblasti kompletních služeb
informačních technologií, pro účely dodání zboží a služeb, dále za účelem právních povinností
tj. zákonné evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností
smluvních stran, jakož i dalších zákonných povinností vyplývajících z platných právních
předpisů (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě, zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, zákon če. 563/1991 Sb., o
účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Takové zpracování umožňuje:
a) článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
b) článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů
správce nebo třetí strany.
3. Doba uložení: Osobní údaje budou zpracovávány Společností MCS plus spol. s r. o., IČ:
255 35 391, za výše uvedeným účelem po dobu trvání a plnění smluvního vztahu a dále po
dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nevyžaduje-li jiný právní předpis uchování po dobu
delší. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely.
4. Zpracovatelé a další příjemci: Osobní údaje jsou správcem údajů poskytnuty k dalšímu
zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, dále přepravní
společnosti či poskytovateli poštovních služeb, zásilkových služeb, jejichž totožnost bude
subjektu údajů sdělena na vyžádání.
Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu zpřístupnit poskytnuté osobní údaje
správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií,
marketingových služeb, poradenských služeb, certifikačních služeb, jejichž totožnost bude
subjektu údajů sdělena na vyžádání.
Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání
trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a
jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež
jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

5. Jiné účely zpracování: Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní
a marketingové účely. Na emailovou adresu kontaktních osob budou v případě zájmu
Zákazníka zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona
č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze
obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv odhlásit jedním z následujících způsobů:
a) zasláním dopisu na kontaktní adresu Společnosti,
b) zasláním emailu na adresu Roman.Pokorny@mcsplus.cz
6. Automatizované zpracování osobních údajů: Při nákupu zboží přes internetový obchod
Společnosti je subjekt údajů předmětem automatizovaného rozhodování, které může odmítnout.
Subjekt údajů má v takovém případě možnost situaci řešit s pracovníkem Společnosti MCS
plus spol. s r. o. a nebýt tak součástí automatizovaného rozhodnutí. Informace o zpracování a
vyjádření Souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny během samotné objednávky
na internetovém obchodě Společnosti www.mcsplus.cz .
7. Zákazníci mají podle GDPR právo:
a) požadovat po Společnosti MCS plus spol. s r. o.,informaci, jaké osobní údaje o
zákazníkovi Společnost eviduje,
b) vyžádat si u Společnosti MCS plus spol. s r. o., přístup k těmto údajům a tyto nechat
aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
c) požadovat po Společnosti MCS plus spol. s r. o., výmaz těchto osobních údajů, tento
výmaz Společnost provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy
Společnosti,
d) na účinnou soudní ochranu, pokud má Zákazník za to, že jeho práva podle GDPR byla
porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s GDPR,
e) na přenositelnost údajů,
f) požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
h) vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti MCS
plus spol. s r. o.
8. Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní
smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy. Souhlas subjektu
údajů tedy není vyžadován pro účely zpracování nezbytné pro dodání zboží v rámci objednávky
v e-shopu nebo pro zpracování osobních údajů zaměstnanců pro pracovněprávní účely.
9. Pokud subjekt údajů poskytne Společnosti/Správci údajů souhlas se zpracováním jeho
osobních údajů, neuzavře se správcem obchodní vztah a nejsou pro zpracování žádné jiné
důvody, budou jeho osobní údaje v písemné formě skartovány a v elektronické podobě
vymazány. Další osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl Správci údajů osobně, mohou být
získány z veřejně přístupných zdrojů.

