
Prohlášení o zpracování osobních údajů  
Arakis, s.r.o., IČ 04081897, se sídlem České Budějovice 2, Třebínská 1758/11, PSČ 370 05 
 
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále 
jen „GDPR“, nebo „nařízení“): 
 
 
Totožnost správce 
 
Arakis, s.r.o., IČ 04081897, se sídlem České Budějovice 2, Třebínská 1758/11, PSČ 370 05, zapsaný v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2363 (dále jen „společnost“). 
 
 
Zásady zpracování osobních údajů 
 
Při zpracování osobních údajů společnost ctí a respektuje standardy ochrany osobních údajů. Osobní údaje 
zpracovává vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, 
která je nezbytně nutná. Osobní data klientů společnosti a zaměstnanců sbírá pouze v nutném rozsahu 
a nepředává je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem 
jejich nutného zpracování. 
 
Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat 
správce a podstupují pravidelná školení. 
 
Společnost jako správce dat vytvořila funkci Pověřence pro ochranu osobních dat (DPO), který dohlíží na řádnou 
ochranu osobních dat jejich majitelů, tedy zákazníků společnosti. Kontakt na DPO je zveřejněný dálkově 
dostupným způsobem na internetových stránkách společnosti. 
 
 
Při zpracování osobních údajů společnost vychází z těchto základních zásad 
 

• zákonnost, korektnost a transparentnost – osobní údaje musí být ve vztahu k zákazníkovi zpracovávány 
korektně a zákonným a transparentním způsobem; 
 

• účelové omezení – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní 
účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; 
 

• minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah 
ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; 
 

• přesnost – osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se 
zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny; 
 

• omezení uložení – osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci zákazníka po dobu ne 
delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; 
 

• integrita a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před 
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 
 

 
 
 



Rozsah zpracování osobních údajů 
 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v  souvislosti s 
uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, tedy z důvodu oprávněného zájmu, nebo které 
správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností 
správce. 

 
 

Zdroje osobních údajů 
 
Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (žádost o uzavření smlouvy, internetové kontaktní 
formuláře, e-maily, telefon, internetové prezentace apod.), a dále z písemné, telefonické a elektronické 
komunikace s klienty. 
 
 
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 
 

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. 
jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje 
umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo 
faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace); 
 

• IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a 
uchovávané z důvodu zákonné povinnosti, 
 

• IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby, 
 

• popisné údaje (např. bankovní spojení), 
 

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, 
 

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany 
subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.). 

 
 
Právní základ pro zpracování 
 
Osobní údaje klientů je společnost oprávněna zpracovávat, pouze pokud je splněna alespoň jedna z těchto 
podmínek: 
 

• klient udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů; 
 

• 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, 
 

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 
 

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 
 

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 
moci, kterým je pověřen správce, 
 

• 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 údajů vyžadující 
ochranu osobních údajů. 

 



Právními základy pro zpracování, která společnost provádí, jsou: 
 

• plnění smlouvy (závazků vyplývající ze vztahu mezi společností a klientem) a/nebo 
 

• plnění právních povinností vztahujících se na společnost a/nebo 
 

• oprávněné zájmy společnosti (ochrana práv společnosti a práv zaměstnanců společnosti) a/nebo 
 

• souhlas klienta se zpracováním osobních údajů. 
 
 

Způsob zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle 
správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Osobní údaje mohou být spravovány také jiným 
správcem, se statusem společného správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i 
manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a 
zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany 
osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo 
subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se 
ochrany osobních údajů. 
 

 
Doba zpracování osobních údajů 
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných 
právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového 
vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 
 
 
Práva subjektů osobních údajů 
 
Klienti jako subjekty údajů mají dle nařízení právo na informace a přístup ke svým osobním údajům, opravu, 
výmaz a omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem 
žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo na přenositelnost údajů. 
V případě oprávněné žádosti je společnost povinna žádosti klienta vyhovět. 
 
Žádosti vztahující se k výše uvedeným právům mohou klienti zaslat písemně na adresu sídla společnosti, 
tj. Arakis, s.r.o., Třebínská 1758/11, 370 05 České Budějovice 2, nebo elektronicky na adresu helpdesk@arakis.cz, 
případně i jinými prostředky. O způsobu vyřízení žádosti bude klient informován nejpozději do jednoho měsíce 
od přijetí žádosti společností (tuto lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž o 
takovém prodloužení společnost klienta vždy informuje). 
 
Klienti mají dle nařízení dále právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě 
svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení (tj. například v 
České republice u Úřadu pro ochranu osobních údajů), domnívají-li se, že zpracováním jejich osobních údajů bylo 
porušeno nařízení. 
 
 
Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů 
  

• adresa: Arakis, s.r.o., Třebínská 1758/11, 370 05 České Budějovice 2 
 

• tel: +420 387 410 817 
 

• e-mail: helpdesk@arakis.cz 


