
INFORMACE PRO DODAVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

1. Správce osobních údajů 
1.1. Kontaktní údaje 

• Obchodní firma: Ferona, a.s. 
• Sídlo:  Havlíčkova čp. 1043/11, 111 82 Praha 1 
• Identifikační číslo: 26 44 01 81 
• Kontaktní údaje: tel: +420 274 074 111 / E-mail: ferona@ferona.cz / 

                                    ID datové schránky: ptwcejc 

1.2. Pověřenec na ochranu osobních údajů 
Správce osobních údajů nemá pověřence na ochranu osobních údajů. 

 

2. Zpracováváme o Vás osobní údaje za následujícím účelem 

2.1. Podpora spolupráce mezi firmou Ferona, a.s. a dodavateli 
• v rámci tohoto zpracování dochází zejména k: 

o evidenci dodavatelů, poptávek, nabídek, smluv a objednávek, 
o zpracovávání dodacích listů, předávacích protokolů a faktur, 
o správě pohledávek, 
o plánování a řízení expedice zboží ze skladů, 
o evidenci řidičů, 

• toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Mezi 
oprávněné zájmy správce patří: 

o kvalitní spolupráce s dodavateli, 
o možnost vymáhání pohledávek, 
o plánování a řízení expedice zboží, 

• osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům ani mimo území ČR, 
• může docházet k profilování za účelem zjištění spolehlivosti dodavatele. Profilování 

probíhá shromažďováním informací z dostupných zdrojů o spolehlivosti dodavatele. Na 
základě tohoto profilování nedochází k automatizovanému rozhodování, 

• zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce s dodavateli + 10 let po ukončení 
spolupráce, 

• neposkytnutím osobních údajů k tomuto zpracování může dojít k omezení rozsahu 
obchodní spolupráce. 
 

2.2.  Zpřístupnění prostor, informačních systémů a služeb Ferona, a.s. 
• v rámci tohoto zpracování dochází zejména k: 

o evidenci návštěv na pobočkách v „knize návštěv“ za účelem ochrany majetku, 
o evidenci uživatelů dodavatele, u kterých byl naistalován VPN přístup do Ferony, 

za účelem ochrany informačních systémů, 
o evidence čerpání pohonných hmot za účelem vyúčtování spotřeby, 

• toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Mezi 
oprávněné zájmy správce patří: 

o ochrana majetku před krádeží či poškozením, 



• osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům, ani mimo území ČR a nedochází 
k profilování ani automatizovanému rozhodování, 

• zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce s dodavateli + 10 let po ukončení 
spolupráce, 

• neposkytnutím osobních údajů k tomuto zpracování může dojít k omezení přístupu do 
prostor, příp. informačních systémů Ferona, a.s. 

 
2.3. Prokázání kvality výrobků a prohlášení o shodě 

• v rámci tohoto zpracování dochází zejména k: 
o evidenci a distribuci dokumentů kontroly za účelem prokazování shody výrobků, 
o evidenci a distribuci prohlášení o plnění legislativních povinností EU týkajících se 

zboží (ROHS, REACH, PED apod.) za účelem prokazování shody výrobků, 
o evidenci a distribuci prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech za účelem 

prokazování shody výrobků dle zákona o technických požadavcích na výrobky 
a dle nařízení CPR, 

• toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce. Mezi 
oprávněné zájmy správce patří: 

o prokazování kvality výrobků a jejich shody, 
• osobní údaje nejsou předávány dalším zpracovatelům ani mimo území ČR a nedochází 

k profilování ani automatizovanému rozhodování, 
• zpracování probíhá po dobu aktivní spolupráce s dodavateli + 10 let po ukončení 

spolupráce. 
 

3. Na základě zpracování osobních údajů máte následující práva 
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) máte následující práva: 
 

• právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, 
• právo na opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, 
• právo na omezení zpracování, 
• právo na výmaz osobních údajů, 
• právo na přenositelnost osobních údajů, 
• právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, 
• právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů – 

www.uoou.cz). 

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické 
komunikace přes datovou schránku s ID: ptwcejc nebo e-mailovou adresu: ferona@ferona.cz. 

Dále máte možnost neposkytnout své osobní údaje ke zpracování či vznést námitku proti zpracování 
na základě oprávněných zájmů správce. Využití těchto práv může mít důsledky, které jsou uvedeny 
u jednotlivých účelů zpracování v bodě 2. 

Podrobnější informace k Vašim právům můžete nalézt přímo v obecném nařízení o ochraně osobních 
údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), nebo na stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů www.uoou.cz. 

http://www.uoou.cz/
http://www.uoou.cz/
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