
 
 
 
 

Triapex s.r.o., Jungmannova 1869, 258 01 Vlašim 

Czech Republic  

tel.: +420 317 845 226-7, fax: +420 317 845 

227 
Balicí stroje/Packaging machines 

Prohlášení o zpracování osobních údajů 
 

Triapex s.r.o. se sídlem Vlašim, Jungmannova 1869, PSČ 258 01, zapsaná v obchodním 

rejstříku oddíl C, vložka 43346 vedeném u Městského soudu v Praze, IČ: 62959921, DIČ: 

CZ62959921, vydává tento dokument za účelem informování svých obchodních partnerů a 

návštěvníků webových stránek ohledně zpracování jejich osobních údajů. 

I. Správcem osobních údajů je společnost Triapex s.r.o. 

II. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. 

III. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností, navázání a udržování 

obchodních vztahů, vzájemné komunikace, plnění zákonem uložených povinností a ochrany 

právních nároků společnosti Triapex s.r.o. 

IV. Právní základ pro zpracování osobních údajů je nezbytnost zpracování těchto údajů pro 

plnění smluvních povinností vůči subjektům údajů a pro plnění zákonem uložených 

povinností. 

V. Jsou zpracovávány následující osobní údaje: 

• Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, titul, pracovní zařazení) 

• Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa) 

• Informace ze záznamů vzájemné komunikace 

• Vzájemná emailová komunikace 

VI. Subjekty, jejichž údaje jsou zpracovávány: 

• Obchodní partneři a jejich zaměstnanci 

• Současní i potenciální zákazníci 

• Současní i potenciální dodavatelé 

VII. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky nebo v tištěné podobě. 

VIII. Osobní údaje mohou být předány externím subjektům výhradně za účelem plnění smluvních 

a zákonem uložených povinností (např. přepravní společnost, subdodavatel, externí IT 

společnost, externí účetní, poskytovatel bankovních nebo pojišťovacích služeb apod.) 

IX. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi subjektem a 

společností Triapex s.r.o. a po dobu následujících 10 let. 

X. Zdrojem údajů jsou výhradně subjekty údajů, jejich komunikace (telefonická a elektronická 

komunikace, objednávky, smluvní dokumentace apod.), osobní návštěvy a veřejně dostupné 

zdroje jako jsou rejstříky a webové stránky. 



XI. Web společnosti Triapex s.r.o. neshromažďuje o návštěvnících žádné osobní údaje. Údaje 

poskytnuté pomocí kontaktního formuláře budou zpracovávány stejně jako veškeré ostatní 

osobní údaje. 

XII. Subjekty zpracovávaných osobních údajů mají právo na: 

• Přístup ke zpracovávaným osobním údajům 

• Informovat se o tom, jaké údaje jsou o subjektu zpracovávány 

• Opravu, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů 

• Přenos údajů 

• Podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů 

 

Ve Vlašimi dne 24. 5. 2018 

 

Roman Svatoň, jednatel 


