
 

 

Ochrana osobních údajů 
 
Tento předpis o Ochraně osobních údajů (dále jen „předpis“) popisuje způsoby získávání, a 
dalšího nakládání s osobními údaji získanými při vyplňování údajů potřebných k založení a vzniku 
společnosti a dalších nezbytných úkonů s tím spojených a to prostřednictvím webu 
www.ZalozFirmuOnline.cz (dále jen „web“) 
 
Správce osobních údajů: 
WEBSCO s.r.o., IČ: 24724122, DIČ: CZ 24724122, se sídlem Kubánské nám.1391/11, 100 00 
Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 168989 
Kontaktní údaje pro komunikaci ohledně správy osobních údajů: info@zalozfirmuonline.cz . 
 
1. Základní ustanovení 
1.1. Nakládání s osobními údaji se řídí právním řádem České republiky a přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 
Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
1.2. Osobní údaje, které poskytujete při vyplňování objednávky pro zajištění služeb, formuláře u 
dotazů ke službám apod. na stránkách zalozfirmuonline.cz slouží k zajištění plnění služby 
resp.smlouvy týkající se založení společnosti a k tomu provázaných služeb (např.sepsání 
zakladatelské listiny, regiustrace živností, založení evidenčního účtu apod.). Osobní údaje zadané 
při objednávání služeb můžeme ze zákona bez Vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za 
účelem uzavření a plnění služby resp.smlouvy, tedy za účelem vyhotovení, dodání nebo 
poskytování služby/eb. Dále se tyto údaje zpracovávají za účelem splnění zákonem stanovených 
povinností např.archivace daňových dokladů apod. a pro účely oprávněného zájmu tedy pro účely 
ochrany právních nároků Poskytovatele. 
1.2.1. Vaši e-mailovou adresu lze bez Vašeho výslovného souhlasu využít na základě 
oprávněného zájmu Poskytovatele pro zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb 
Poskytovatele obdobného tomu, které jste si objednali. Zasílání těchto obchodních sdělení můžete 
kdykoliv odmítnout. 
1.2.2. Použít Vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na 
základě Vašeho souhlasu. 
 
2. Zpracování a správa osobních údajů 
2.1. Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po 
dobu nezbytně nutnou pro plnění služby/smlouvy a plnění právních povinností, resp. pro ochranu 
našich právních nároků (např.vedení účetnictví apod.). 
2.2. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních 
sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webových 
stránek. 
2.3. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je Poskytovatel viz výše. Vaše osobní údaje jsou 
pro účely plnění služby tj.vzniku společnosti a k tomu provázaných služeb zpracovávány 
příslušným Živnostenským úřadem, příslušným Notářským úřadem, Komerční bankou v rámci 
založení účtu pro složení základního kapitálu, Obchodním rejstříkem, Českou poštou (pro doručení 
poštovní zásilky na konci procesu založení společnosti apod.) Případně můžeme pověřit i jiné 
zpracovatele osobních údajů. Konkrétní informace Vám sdělíme na základě dotazu.  
2.4. Cookies zabezpečených webových stránek https://zalozfirmuonline.cz shromažďují osobní 
údaje, které mj.umožňují návštěvníkovi správné fungování jeho přístupu na tyto webové stránky a 
poskytují mu možnost vrátit se k vyplňování objednávkového formuláře bez potřeby zadávat stejné 
údaje znovu. Tuto funkci lze eliminovat vypnutím cookies. 
2.5. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a jsou zpracovávány v elektronické nebo tištěné 
podobě. 
 
3. Právo na odvolání souhlasu, výmaz nebo změnu údajů 
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3.1. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho souhlasu (tj. bez jiného 
zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. 
3.2. Odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je možné kdykoliv prostřednictvím 
e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu, telefonicky, písemnou formou zaslanou na 
naši doručovací adresu, nebo kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí každého 
obchodního sdělení. 
3.3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů. 
3.4. Máte právo požádat o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů a to např.pro 
důvody jako je účel zpracování, kategorii zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo kategorie 
příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny (např.živnostenský úřad při registraci živností 
apod.), doba, po kterou jsou nebo budou osobní údaje uloženy. Na vaši žádost Vám rádi 
poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní 
poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií. 
3.5. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou 
opravu nebo jejich doplnění. Máte také právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv 
automatizovaného zpracování osobních údajů. 
3.6. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
Máte právo požadovat smazání Vašich osobních údajů jestliže Vaše osobní údaje již nejsou 
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány a neexistuje již jiný další 
právní důvod pro jejich shromažďování, odvolali jste souhlas se zpracováním pro marketingové 
účely, vznesli jste námitky proti zpracování osobních údajů, osobní údaje byly zpracovávány 
protiprávně. Jestliže neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti 
vyhovět. 
3.7. Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jestliže popíráte přesnost 
svých osobních údajů tzn. zpracování osobních údajů je protiprávní a místo výmazu požadujete 
jen omezení zpracování osobních údajů např.účel, doba apod., již Vaše osobní údaje nejsou pro 
účely zpracování potřeba, nebo příp.vznesete námitku proti zpracování. Při omezení zpracování je 
Poskytovatel oprávněn Vaše osobní údaje bezpečně uložit a jejich případné další zpracování je 
možné jen s Vaším souhlasem nebo ze zákonných důvodů, pokud nastanou. Jestliže je 
zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu, 
která je nutná pro zjištění, zda je Poskytovatel Vaší námitce povinnen vyhovět. Jestliže je 
zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu 
ověření přesnosti těchto údajů. 
3.8. Máte právo na získání svých osobních údajů, které jste nám poskytli a to v běžně čitelném 
formátu. 
3.9. Máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů 
(http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením 
není dotčeno Vaše právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Jestliže máte své 
bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo porušení ochrany osobních údajů vznikne mimo ČR příp.v 
jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto 
členském státě. 
 
 


