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POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů ZÁKAZNÍKA 
 
 
 
 
jako zákazník společnosti MONTKOV, spol. s.r.o., IČ: 42936250, se sídlem č. p. 10, 533 41 Vyšehněvice (dále jen 
„Společnost“) beru na vědomí následující poučení ohledně osobních údajů, které Společnost zpracovává. 
 
Společnost zpracovává mé osobní údaje, které mne identifikují (titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, 
bydliště, doručovací adresu) a dále kontaktní údaje včetně telefonního čísla, emailové adresy a bankovního účtu či 
účtů.  
 
Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je jednak plnění smlouvy mezi mnou a Společností 
a dále pak plnění povinností Společnosti, které jí ukládají zákony a jiné předpisy. Společnost může předat mé celé 
jméno včetně titulu a kontaktních údajů přepravci objednaného zboží. To za účelem plnění smlouvy. Společnost 
může údaje o mé osobě a předmětu zakázky zpracovávat po dobu smluvní nebo zákonné záruky za objednané zboží. 
Údaje o předmětu plnění může Společnost zpracovávat i po této době pro své potřeby evidence vzorků vyrobeného 
zboží. 
 
Osobní údaje jsem Společnosti předal/a zcela dobrovolně a prohlašuji, že jsem jí předal/a pouze aktuální údaje. 
V případě, že kdykoliv dojde k jejich změně v průběhu mé funkce, oznámím tuto změnu Společnosti bez zbytečného 
odkladu. 
 
Rozumím tomu, že mé osobní údaje uvedené v daňové a účetní dokumentaci mohou být předávány třetím osobám 
jako zpracovatelům v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti. Mé osobní údaje mohou být použity 
v soudním nebo správním řízení, a to i po době určené pro jejich zpracování.  
 
Beru na vědomí, že Společnost vykonává funkci správce mých osobních údajů, a z tohoto důvodu se na Společnost 
mohu kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv mého osobního údaje. Mohu kdykoliv 
žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části 
mých osobních údajů. 
 
V případě nesouhlasu se zpracováním či vyřízením mé námitky se mohu obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 
se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice a rovněž se mohu obrátit se svým nárokem 
na odškodnění anebo znepřístupnění videa či jeho části na soud. 
 
 
 
 
Ve Vyšehněvicích, dne 11.5.2018 
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