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Podmínky pro zpracování osobních údajů 

S vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme se třetími stranami. Vaše osobní 

údaje shromažďujeme pouze v případě, že: 

 vám dodáváme naše výrobky či služby 

 vám poskytujeme na vaši žádost podporu a pomoc 

 plníme smluvní podmínky 

 plníme právní povinnosti 

 poskytujeme informace o našich výrobcích 

V souvislosti s problematikou GDPR firma EverLift spol. s r.o., IČ: 166 26 117, se sídlem 

Hněvotín 444, 783 47 Hněvotín deklaruje, že: 

1. pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a 

organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování 

těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením 

smlouvy (nabídkou, objednávkou). 

2. tato data jsou uchována v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou 

zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, č.  586/1992 Sb., o daních z příjmu) a jsou k dispozici také 

externí firmě, která pro firmu EverLift spol. s r.o. vede mzdovou agendu. 

3. u pravidelných zákazníků firmy jsou tato data evidována také v poštovních účtech 

zaměstnanců a v evidenčním systému společnosti- na vyžádání zákazníka lze tato data 

aktualizovat nebo jej případně trvale vymazat. 

4. osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále jinak nezpracováváme a tato data dále 

nikomu neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním 

řízení nebo finanční správy). 

5. osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávají 

zákazníci ke zpracování u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí 

objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována. 

6. firma EverLift spol. s r.o. dbá v plném rozsahu na ochranu těchto údajů- přistupují 

k nim pouze zaměstnanci firmy, kteří jsou v tomto ohledu instruováni, jejich přístup 

k nim je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném prostoru 

firemního serveru.  

 

Souhlas ke zpracování osobních údajů nepotřebujeme v případě: 
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a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 

údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost tohoto subjektu údajů 

b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje 

c. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů 

nebo jiné fyzické osoby 

d. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moc, kterým je pověřen správce 

e. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či 

třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo 

základní práva a svobody subjektu údaje vyžadující ochranu osobních údajů 

S  osobními údaji nakládáme ohleduplně a zabezpečujeme je se maximální obezřetností tak, 

jak chceme, aby se jednalo s našimi osobními údaji. 

 

 


