
Politika ochrany osobních údajů 

Děkujeme, že využíváte naše služby a že jste navštívili naše stránky. Jsme společnost 

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., se sídlem Horka č.p. 28, 538 51 Horka, IČ 274 88 

047 (dále též „společnost“) a ochrana osobních údajů všech fyzických osob je pro nás 

velmi důležitá.  

Veškeré naše zásady a základní informace o datech, která se nám případně dostanou 

do rukou a která zpracováváme, jsou uvedena v této politice. Věříme, že budete mít 

čas a tyto informace o používání a zpracování Vašich osobních údajů si prostudujete 

pozorně.  

Tato politika vznikla zejména proto, abychom Vás mohli informovat, jaká data a 

osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká práva máte. Naše 

společnost je převážně výrobní společností, ale i tak sdílí část svých informací na 

internetu, kde můžeme získat také některé údaje o Vás. Tyto podmínky jsme se 

snažili napsat tak, aby byly srozumitelné pro všechny, pokud by však naše snažení 

nebylo úspěšné a stále zde zůstávalo něco, co není zcela zřejmé, případně byste měli 

jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, prosím obraťte se na nás na adrese: 

dulezite@asting.cz. Jsme připraveni se Vám věnovat a Vaše dotazy kdykoli 

zodpovědět.  

1 Základní principy ochrany osobních údajů 

Protože pro nás ochrana osobních údajů znamená mnoho, dodržujeme všechny 

předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů. Mimo to také v rámci zpracování 

osobních údajů vždy dbáme toho, abychom dodržovali základní zásady stanovené 

evropským nařízením GDPR. 

Všechny osobní údaje, s kterými naše společnost jakkoli nakládá, musí být vždy 

zpracovány v souladu se základními zásadami, tedy musí být: 

a) korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, takovým 

způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů, 

b) shromažďovány tak, aby účely shromažďování byly určité, výslovně 

vyjádřené a legitimní, 

c) relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu a přiměřené,  

d) přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné údaje musí být vymazány 

nebo opraveny,  

e) ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci údajů jen po dobu, po kterou 

je to nutné pro stanovený účel,  



f) ochraňovány vhodným způsobem, který zajistí, že OÚ nebudou zpracovány 

neoprávněným nebo protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, 

poškození nebo zničení.  

2  Jaká data o Vás shromažďujeme? 

2.1.1 Náborová řízení  

Pokud se rozhodnete připojit jako zaměstnanec k naší společnosti tím, že nám zašlete 

nebo poskytnete Váš životopis skrze formulář uvedený na našich stránkách, 

uchováme si jej pouze pro dané výběrové řízení a do doby obsazení dané pozice. 

Pokud nám jej zašlete bez specifikace konkrétní pozice nebo výběrového řízení, 

ponecháme si takový životopis po dobu 6 měsíců. V případě, že budete mít zájem, 

abychom si Vás životopis uchovali déle, neváhejte nám tyto informace sdělit ve svém 

e-mailu, dopisu nebo přímo v životopisu.  

Všechny informace obsažené v životopisu bez Vašeho souhlasu nikam dále 

neposkytneme.  

2.1.2 Zpracování na základě zákona nebo smlouvy 

Pokud jste naším obchodním partnerem, klientem, zákazníkem nebo osobou u něj 

zaměstnanou či s ní jinak spolupracující, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, 

protože nám to ukládá zákon, nebo se jedná o údaje, které nezbytně musíme mít, 

abychom byli schopni vyřídit, uzavřít nebo plnit smlouvu, kterou jste s námi 

uzavřeli. Tyto údaje zpracováváme zejména z důvodu právě plnění zákonných 

povinností, nebo zajištění fungování společnosti. Mezi tyto činnosti patří zejména 

zajišťování obchodní komunikace a zajišťování obchodních jednání společnosti, 

vedení účetnictví a vyúčtování za služby, ochrana našich práv a uplatňování našich 

nároků, jednání s orgány veřejné moci, evidence našich obchodních partnerů či 

zákazníků, evidence obchodních případů, evidence dokumentace k našim výrobkům 

apod. Tyto data uchováváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně 

potřebujeme. S ohledem na rozsáhlost zpracování údajů na základě zákona a 

smlouvy, není reálně možné v jednom dokumentu shrnout veškeré lhůty uchování 

údajů. Nicméně společnost disponuje archivačním a skartačním řádem, který je 

interním dokumentem. V případě, že byste měli dotaz na uchovávací lhůtu pro 

konkrétní dokument, neváhejte se obrátit s dotazem a specifikací dokumentu na 

adresu dulezite@asting.cz. 

Vaše data můžeme v rámci zajišťování plnění dle smlouvy předávat našim 

obchodním partnerům, zejména subdodavatelům. Vaše údaje také můžeme 

poskytnout společnosti zastřešující v rámci určitého území pasivní domy. Pro 

zajištění řádného plnění dle smlouvy můžeme také poskytnout Vaše kontaktní údaje, 



aby se třetí osoby s Vámi mohly spojit a domluvit se s Vámi na vhodném termínu 

provádění prací.  

2.1.3 Novinky e-mailem 

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru novinek do Vaší e-

mailové schránky. V případě, že vyplníte krátký formulář se zadáním Vaší e-mailové 

adresy, zašleme Vám na něj potvrzovací e-mail, kterým potvrdíte své přihlášení 

k odběru novinek.  

Naše novinky Vám budeme zasílat do doby, než se sami odhlásíte. Odhlásit se 

můžete v rámci každého e-mailu, který obdržíte a také tím, že do formuláře 

opětovně vyplníte svou e-mailovou adresu.  

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádným třetím osobám a to ani do ciziny. 

2.1.4 Diskuze  

V rámci naší webové stránky je možné přidávat Vaše dotazy nebo komentáře do 

diskuze. V rámci této diskuze o Vás potřebujeme znát základní informace, zejména 

Vaše jméno a e-mailovou adresu. E-mailová adresa nebude v příspěvku zveřejněna. 

Vaše osobní údaje potřebujeme znát, abychom byly schopni identifikovat, že jste 

skutečnou osobou a že Váš dotaz je skutečný.  

Vaše údaje budou zveřejněny na webových stránkách, dokud nás neinformujete, že 

chcete určité údaje smazat. Můžete tak učinit na e-mailové adrese dulezite@asting.cz. 

2.1.5 Technická data při návštěvě našeho webu  

Kdykoli používáte webové stránky nebo jiné internetové služby, existují určité 

informace, které se téměř vždy vytvářejí a zaznamenávají automaticky. Totéž se 

stává, když používáte naše webové stránky. Když používáte naše služby, získáváme 

informace, které shromažďujeme, uchováváme a chráníme. 

- Log data - když používáte naše služby, naše servery mohou automaticky 

zaznamenávat informace ("log data"), včetně informací, které váš prohlížeč 

pošle při návštěvě naší webové stránky. Tato log data mohou obsahovat Vaši 

IP adresu, stejně jako např. adresu navštívených webových stránek, typ a 

nastavení prohlížeče, datum a čas Vaší přítomnosti, způsob, jakým jste použili 

znovu soubor cookie, data cookie apod. 

- Cookie data - v závislosti na tom, jak přistupujete k webovým stránkám a 

službám naší společnosti, můžeme využívat "soubory cookie". Více informací 

o používání cookies zjistíte zde. 

 

https://www.pasivni-domy.info/cookies.php


3 Jaká práva jako subjekt údajů máte?  

Jako subjekt údajů disponujete právy týkající se ochrany a zpracovávání Vašich 

osobních údajů správci a zpracovateli osobních údajů. Každý subjekt může tato 

práva za splnění zákonných požadavků uplatnit. Tato práva jsou upravena zejména 

v Kapitole III Nařízení GDPR, v článcích 15 až 23.  

Jako subjekt údajů tak máte zejména nárok uplatnit tato svá práva: 

A) Právo na přístup k osobním údajům – můžete tak získat od naší společnosti 

informaci a potvrzení, zda určité osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme. 

Také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by 

v tomto textu nebyly obsaženy. 

B) Právo na opravu – veškerá data, která zpracováváme, udržujeme vždy 

aktuální a přesná, pokud nám k tomu poskytnete Vaši součinnost – proto se 

na nás neváhejte obrátit v případě, že by došlo k jakékoli změně Vašich 

osobních údajů.  

C) Právo na výmaz – pokud máte za to, že jsou splněny zákonné požadavky na 

provedení výmazu, neváhejte se na nás obrátit. Nikdy však nemůžeme smazat 

údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo které jsou pro nás 

nezbytné.  

D) Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že bychom měli omezit 

zpracování osobních údajů a že splňujete veškeré zákonné požadavky na 

uplatnění tohoto práva, neváhejte se na nás obrátit.  

E) Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na 

základě plnění našich oprávněných zájmů, můžete podat proti takovému 

zpracování námitku. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky budete 

informován.  

F) Právo odvolat souhlas – tam, kde jste naší společnosti poskytli souhlas se 

zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.  

Všechna Vaše práva, stejně jako veškeré Vaše dotazy, jsme připraveni vyřídit na naší 

e-mailové adrese – zde je prosím směřujte - dulezite@asting.cz. Vaše požadavky 

vyřídíme v co nejkratší možné době, jak nám to umožní naše technické a 

administrativní možnosti.  

V případě, že s naší činností nebudete spokojeni, prosíme Vás, abyste se v první řadě 

obraceli na pověřenou osobu na výše uvedené adrese. I tak však máte právo obrátit 

se rovnou na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete podat stížnost.  


