
Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů  
 
Pojmy 
 
Osobní údaje - údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a             
kontaktní údaje, které Uživatel Poskytovateli poskytl a které jsou nezbytné pro plnění            
Smlouvy a Smlouvy dle VOP. 
Poskytovatel - společnost ZIRAFO, s.r.o., IČ 06295029, sídlem Sokolovská 1127/118, 323           
00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 34937. 
Smlouva dle VOP - smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím           
elektronických prostředků komunikace na dálku, jejímž předmětem je závazek Poskytovatele          
obstarávat pro Uživatele příjem, výdej a zasílání zásilek způsobem a v místech dle pokynů              
Uživatele a závazek Uživatele platit Poskytovateli sjednanou odměnu a související práva a            
povinnosti obou smluvních stran. 
Smlouva - smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřená mezi Uživatelem a           
Poskytovatelem současně s uzavřením Smlouvy dle VOP uzavřená dle těchto Podmínek           
ochrany a zpracování osobních údajů.  
Uživatel - fyzická nebo právnická osoba s výjimkou Poskytovatele, která uzavřela s            
Poskytovatelem Smlouvu dle VOP ohledně využití jím poskytovaných služeb. 
 
 
1. Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů  
 
1.1. Pro účely ochrany osobních údajů se ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních              
údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ve znění pozdějších předpisů rozumí správcem              
Uživatel a zpracovatelem Poskytovatel.  
 
1.2. Uživatel tímto, jako správce, a Poskytovatel, jako zpracovatel, současně s uzavřením            
Smlouvy dle VOP uzavírají Smlouvu, kterou Uživatel pověřuje Poskytovatele zpracováním          
Osobních údajů pro účely plnění Smlouvy dle VOP a ochrany oprávněných subjektů.  
 
1.3. Na základě Smlouvy bude Poskytovatel zpracovávat Osobní údaje. Kategorie subjektů           
údajů jsou Adresáti Uživatele a Uživatel sám. Zpracování Osobních Údajů bude probíhat na             
základě poskytnutých pokynů Uživatelem. Zpracováním se pro účely Smlouvy rozumí          
zejména příprava, včetně vytvoření, úprava, setřídění Osobních údajů, jakož i další činnosti            
podle Smlouvy. 
 
1.4. Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy dle VOP, může být ukončena dohodou či               
výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.  
 
1.5. Osobní údaje budou zpracovávány Poskytovatelem po dobu trvání Smlouvy. 
 
1.6. Osobní údaje budou dle Smlouvy zpracovávány jak automatizovaně, tak i manuálně,            
vždy v závislosti na konkrétním způsobu zpracování.  
 



1.7. Poskytovatel neposkytne ani jinak nezneužije Osobní údaje poskytnuté Uživatelem k           
splnění Smlouvy dle VOP ve prospěch třetí osoby. Osoby, které budou zpracovávat Osobní             
údaje, budou vždy podléhat buď smluvní povinnosti mlčenlivosti, nebo zákonné povinnosti           
ochrany poštovního tajemství a tajemství dopravovaných zpráv, nebo obou.  
 
1.8. Poskytovatel bude používat data poskytnutá Uživatelem pouze pro splnění předmětu           
Smlouvy dle VOP a po dobu nezbytně nutnou ke splnění Smlouvy dle VOP a ochraně               
oprávněných zájmů Uživatele a Poskytovatele, např. k prošetření reklamace poskytnutých          
služeb, fakturaci, atd.  
 
1.9. Uživatel uzavřením Smlouvy prohlašuje, že Osobní údaje získal a zpracovává v souladu             
se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími předpisy a je oprávněn               
Poskytovateli Osobní údaje předat.  
 
1.10. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit veškerá technická a organizační           
opatření ochrany Osobních údajů s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení,            
povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různé            
závažným rizikům pro práva a svobody subjektů Osobních údajů, aby zajistil, že úroveň             
zabezpečení odpovídá danému riziku.  
 
1.11. Ve vztahu k technickým opatřením se jedná 
- o zabezpečení datových nosičů a datových souborů s osobními údaji heslem; 
- o používání legálního softwaru a hardwaru (včetně autorizovaných datových nosičů jako            
USB klíčů apod.); 
- o ochranu vnějšího a vnitřního prostředí prostřednictvím nástroje síťové bezpečnosti           
(firewall); 
- o ochranu proti hrozbám pocházejícím z veřejně přístupné počítačové sítě (antivirus,            
ochrana proti hackerskému útoku); 
- o bezpečné uložení fyzických nosičů osobních údajů a zamezení přístupu k nim             
neoprávněným osobám; 
- šifrování; 
- automatické zálohy a obnova osobních údajů při jejich zničení.  
 
1.12. Ve vztahu k organizačním opatřením se jedná  
- o písemné poučení osob, které se budou podílet na zpracování Osobních údajů; 
- o hierarchii práv přístupu a určení omezení činností (např. kopírování), které je osoba s               
přístupem k Osobním údajům oprávněna činit při zpracovávání Osobních údajů; 
- o určení postupu likvidace Osobních údajů, včetně jejich případných nosičů; 
- o evidenci všech bezpečnostních incidentů týkajících se Osobních údajů a jejich hlášení             
Uživateli; 
- o kontrolní činnost zaměřené na dodržování přijatých technických i organizačních opatření.  
 
1.13. Poskytovatel je oprávněn při zpracování Osobních údajů dle Smlouvy využívat další            
zpracovatele. Poskytovatel bude informovat Uživatele o veškerých zamýšlených změnách         
týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Uživatel bude mít vždy            
možnost proti zapojení konkrétního dalšího zpracovatele vyslovit odůvodněné námitky ve          



lhůtě dvou pracovních dnů od převzetí informace o jeho připravovaném zapojení.           
Podmínkou zapojení dalšího zpracovatele do zpracování Osobních údajů dle Smlouvy je, že            
tento bude dodržovat stejné povinnosti jako ty, které vyplývají dle Smlouvy pro            
Poskytovatele, a to zejména poskytnutím dostatečných záruk, pokud jde o zavedení           
vhodných technických a organizačních opatření.  
 
1.14. Poskytovatel bude při plnění této Smlouvy užívat vhodných technický a organizačních            
opatření, v rámci rozsahu, ve kterém to po něm lze spravedlivě žádat a bude nápomocen               
Uživateli  
- s plněním Uživatelových povinností reagovat na žádosti o výkon práv subjektů Osobních             
údajů  
- se zajišťováním plnění povinností při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má             
Poskytovatel k dispozici.  
 
1.15. Poskytovatel se dále zavazuje, že po zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy             
nebo na základě rozhodnutí Uživatele, Osobní údaje vymaže nebo vrátí Uživateli, a to             
včetně jejich kopií. Pokud však některý aplikovatelný právní předpis bude vyžadovat, aby            
Poskytovatel uchovával kopie Osobních údajů, je Poskytovatel oprávněn si alespoň jednu           
jejich kopii ponechat.  
 
1.16. Poskytovatel je v rámci plnění této Smlouvy povinen poskytnout Uživateli přiměřenou            
součinnost a potřebné informace k doložení toho, že plní povinnosti mu ze Smlouvy             
vyplývajících a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné, případně pověřeným auditorem.          
Pokud nicméně Poskytovatel bude považovat určitý pokyn dle tohoto odstavce za takový,            
který je v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy, bude o tomto informovat Uživatele. O              
provedení auditu ze strany Uživatele je Uživatel povinen informovat Poskytovatele alespoň 2            
pracovní dny předem.  
 
1.17. Uživatel i Poskytovatel uzavřením Smlouvy prohlašují, že bude-li to třeba, poskytnou            
druhé smluvní straně veškerou součinnost při styku a při jednáních s Úřadem pro ochranu              
osobních údajů a se subjekty údajů, či jinými subjekty, kterých se zpracování Osobních             
údajů týká. 
 
 
2. Informační povinnost při zpracování osobních údajů  
 
2.1. Poskytovatel tímto plní svou informační povinnost vůči Uživatelům – fyzickým osobám a             
jejich zaměstnancům a jiným osobám, které se budou podílet na plnění Smlouvy a Smlouvy              
dle VOP.  
 
2.2. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje za účelem uzavření a realizace Smlouvy dle            
VOP v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, a kontaktní údaje, které             
Uživatel Poskytovateli za tímto účelem poskytl a které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy dle              
VOP. 
 



2.3. Poskytovatel zpracovává Osobní údaje po dobu trvání Smlouvy a v nezbytně nutném             
rozsahu po jejich skočení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany             
Poskytovatele anebo ze strany jiných subjektů je-li to účelné.  
 
2.4. Osobní údaje mohou být zpracovány a zpřístupněny subdodavateli Poskytovatele pro           
administrativní a jiné účely, a to na základě samostatně uzavřených smluv o zpracování             
Osobních údajů.  
 
2.5. Poskytování Osobních údajů je smluvním požadavkem a Uživatel má povinnost je            
poskytnout.  
 
2.6. Poskytovatel informuje Uživatele a dalším oprávněným subjektům, že za podmínek           
stanovených v právních předpisech:  
- mají právo na přístup ke svým Osobním údajům, můžou Poskytovatele požádat o přístup k               
Osobním údajům, které o nich zpracovává. Poskytovatel poskytne i kopii zpracovávaných           
Osobních údajů. Dotčené subjekty mají právo na to, aby Poskytovatel omezil zpracování            
jejich Osobních údajů v případě, že:  

- popírají přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel              
mohl přesnost osobních údajů ověřit;  

- zpracování je protiprávní a subjekt těchto Osobních údajů odmítá jejich výmaz a             
místo toho žádá o omezení jejich použití; 

- Poskytovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich subjekt je             
požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;  
- mají právo na opravu – můžou Poskytovatele požádat o opravu nepřesných nebo             
nekompletních osobních údajů, které o nich Poskytovatel zpracovává;  
- mají právo na výmaz svých Osobních údajů – můžou Poskytovatele požádat, aby vymazal              
jejich osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací: 

- Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak              
zpracovány; 

- odvolají souhlas, na jehož základě byly jejich Osobní údaje zpracovány, a            
neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; 

- vznesli námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na          
automatizovaném zpracování jejich Osobních údajů a neexistují žádné převažující         
oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesli námitky proti zpracování           
jejich Osobních údajů pro účely přímého marketingu; 

- Osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
- Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v            

právních předpisech, které se na Poskytovatele vztahuje; 
- jejich Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační            

společnosti;  
- mají právo na omezení zpracování – můžou Poskytovatele požádat, aby omezil zpracování             
jejich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:  

- popřeli přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Poskytovatel              
mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

- zpracování jejich Osobních údajů je protiprávní, ale odmítají výmaz těchto údajů a             
místo toho žádají o omezení jejich použití; 



- Poskytovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale oni je požadují             
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

- vznesli námitku proti zpracování jejich Osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda            
oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad jejich oprávněnými důvody;  
- mají právo na přenositelnost údajů - v případech založených na základě souhlasu nebo              
Smlouvy a zároveň automatizovaně mají právo získat Osobní údaje, které se jich týkají, a              
které poskytli Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném          
formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob;  
- mají právo znát povahu automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro             
rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí,           
jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu Poskytovateli předaných            
Osobních údajů;  
- mají v případě údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu Poskytovatele (např.            
za účelem přímého marketingu) právo vznést námitku;  
- mají právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na          
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se            
jich obdobným způsobem významně dotýká, pouze pokud se však toto rozhodnutí netýká            
plnění Smlouvy dle VOP, Objednávky, nebo Smlouvy;  
- mají právo na to, aby jim Poskytovatel oznámil bez zbytečného odkladu jakýkoliv případ              
porušení zabezpečení Osobních údajů, pokud bude pravděpodobné, že takové porušení          
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.  
 
2.7. Uživatel a subjekt Osobních údajů Uživatele má rovněž právo obrátit se na Úřad na               
ochranu osobních údajů či podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.  
 
2.8. Za účelem uplatnění svých práv může Uživatel a subjekt Osobních údajů kontaktovat             
Poskytovatele písemně na adrese jeho sídla.  
 
2.9. Uživatel a subjekt Osobních údajů musí být řádně poučen o svých právech a jejich               
ochraně dle platných právních předpisů. 
 
 
Tyto Podmínky ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné od 17.5.2019. 


