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Poučení o ochraně osobních údajů 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 

Název společnosti: N.T.INVE s.r.o. 
Sídlo: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín 
IČO: 26085615, DIČ: CZ26085615 
E-mail: info@ntinve.cz  
Tel: +420 602 657 575  
 

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, popř. předávací protokol. Poskytování 
osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy nebo 
předávacího protokolu. 

Účel zpracování osobních údajů 

Poskytování telekomunikačních služeb podle smlouvy uzavřené s účastníkem. Za tímto 
účelem správce osobních údajů zpracovává tyto identifikační údaje:  

a) Základní osobní identifikační údaje: 

název společnosti, jméno a příjmení fyzické osoby podnikatele, IČ, DIČ, adresa sídla nebo 
místa podnikání, fakturační adresa a e-mail, identifikační údaje zástupce účastníka, bankovní 
účet.  

b) Kontaktní údaje 

jméno a příjmení kontaktní osoby, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail 

c) Údaj o odebíraných službách a platební morálce 

druh a specifikace poskytované služby nebo zboží, cena poskytnutých služeb, informace o 
platební morálce 

d) Provozní údaje a lokalizační údaje 

volající číslo, volané číslo, adresa datového připojení (IP adresa), datum a čas uskutečněného 
spojení, počet poskytnutých jednotek, doba trvání spojení, typ přístupu k internetu, umístění 
služby 

e) Údaje z komunikace s účastníkem 

osobní, písemná a elektronická komunikace s účastníkem 

Kategorie příjemců osobních údajů 

Správce osobních údajů poskytuje, resp. musí předat osobní údaje z důvodu chodu jeho 
podniku – zaměstnancům správce, poskytovatelům IT služeb, daňovým a právním poradcům. 

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU. Správce 
osobních údajů má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se 
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správcem osobních údajů uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky 
ochrany osobních údajů. 

 

Způsob zpracování osobních údajů 

Společnost N.T.INVE s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.  

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a v zákonné lhůtě 
(4 roky) po ukončení platnosti Smlouvy a po úplném vzájemném vypořádání a splnění práv a 
povinností vyplývajících ze Smlouvy budou jejich zpracovateli vymazány či zničeny, nebude-li 
dán jiný legitimní účel jejich dalšího uchovávání dle platné právní úpravy.   

Vystavené faktury jsou v souladu s §35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro 
vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i účastnické 
smlouvy. 

Práva související se zpracováním osobních údajů 

1) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že účastník má právo od správce osobních 
údajů získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje 
se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Účastník má také právo, aby správce 
osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které 
se ho týkají. Neúplné osobní údaje má účastník právo kdykoli doplnit. 

2) Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce osobních údajů vymazat 
osobní údaje, které o účastníkovi zpracovává, pokud účastník o to požádá, a pokud je dán 
například některý z těchto důvodů: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány; 
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti. 
 

3) Právo na omezení zpracování. Účastník má právo, aby správce osobních údajů omezil 
zpracování jeho osobních údajů, a to v případech, kdy: 

- popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů; 
- zpracování je protiprávní a účastník odmítne výmaz osobních údajů a požádá místo toho o 
omezení jejich použití; 
- správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale účastník je 
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
  
4) Právo vznést námitku proti zpracování. Účastník má právo kdykoliv vznést námitku proti 
zpracování jeho osobních údajů.  

5) Právo na opravu osobních údajů představuje povinnost správce osobních údajů na 
základě žádosti účastníka opravit jím zpracovávané osobní údaje, které jsou dle účastníka 
nepřesné a které se jej týkají. S přihlédnutím ke zpracování osobních údajů má též účastník 
právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.  
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6) Právo na přenositelnost údajů dává účastníkovi možnost získat osobní údaje, které 
správci osobních údajů poskytl. Tyto údaje může následně předat jinému správci osobních 
údajů, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci osobních údajů předali mezi 
sebou. 

7) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož 
osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené, nikoli na základě 
souhlasu se zpracováním. 

V případě, že bude účastník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů 
prováděné správcem osobních údajů, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit 
na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech účastníka je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

