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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ 

1. ÚVOD 
Toto Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů 
(„obchodní partneři“) společností PRIMAGAS s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 14000, IČ: 47118008 (dále označována jako 
„Naše společnost“ nebo my). Toto Prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na údaje související s obchodní činností, ani na údaje o společnostech. 

Naše společnost je správcem osobních údajů obchodního partnera. V tomto prohlášení je uvedeno, kdo jsme a pro jaké účely zpracováváme Vaše 
osobní údaje a jiné informace o Vás. V případě, že budete mít dotazy, můžete využít kontaktů na konci tohoto prohlášení.  

Toto prohlášení o ochraně údajů je účinné od 25. 5. 2018. Poslední úpravy byly provedeny dne 27. 12. 2019. Toto prohlášení se může průběžně 
měnit v čase a jeho aktuální verze je vždy zveřejněna na naší webové stránce. Budou-li provedeny významné změny, budeme Vás o tom aktivně 
informovat.  

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?  
Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje při provádění obchodních transakcí mezi Vámi a Naší společností, navštívíte-li naše webové 
stránky nebo aplikace nebo v rámci jiného kontaktu s námi.  

A. Odpovědi na Vaše dotazy  
Budete-li nás kontaktovat, budeme Vaše osobní údaje používat za účelem reakce a odpovědi na Vaše dotazy. Pokud nám telefonujete, můžeme 
nahrávat konverzaci pro účely školení a vyhodnocování. 

Za tímto účelem 

- zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud nám Vaše osobní údaje poskytnete, nebo na základě našeho legitimního 
zájmu na školení a vyhodnocování práce našich zaměstnanců za účelem zajištění lepších služeb pro naše zákazníky 

- zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje, Vaši korespondenci s námi, Vaše dotazy, a veškeré ostatní osobní údaje, které jsou nezbytné pro 
zodpovězení Vašich dotazů. 

B. Rozvoj a zlepšování produktů anebo služeb 
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení, analýzy a zlepšování našich produktů a (zákaznických) služeb. Používáme Vaše osobní 
údaje pro analýzu chování zákazníků a provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb. Když používáte naši webovou stránku nebo 
aplikaci či zadáváte nebo hledáte údaje prostřednictvím této webové stránky nebo aplikace, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem 
sestavování analytických zpráv. Vaše osobní údaje používáme pro analýzu chování zákazníků, provádění odpovídajících úprav našich produktů a 
služeb za účelem jejich zlepšování, To znamená, že analyzujeme, jak často čtete naše newslettery, jak často navštěvujete naši webovou stránku a 
aplikace, na které stránky klikáte a jaké produkty a služby nakupujete prostřednictvím naší webové stránky a aplikace. Za účelem doplnění naší 
databáze užívané pro výše uvedené účely můžeme obstarávat doplňující údaje z veřejných zdrojů. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako Vaše jméno a datum narození, informace o 
platbách a kredibilitě a korespondence s Naší společností. Navíc zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes naši webovou stránku nebo 
které byly generovány při použití naší webové stránky, a technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, stránky, které jste navštívili 
na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek. 

- Pokud se rozhodnete zúčastnit našich průzkumů, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli Vaše osobní údaje, jako je Vaše adresa, e-mailová 
adresa, Vaše jméno a datum narození. Pro tyto účely můžeme také použít osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci některého průzkumu. 

C. Vyhodnocení a přijetí zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera 
Budete-li nás kontaktovat, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely potvrzení a ověření Vaší identity a dále pro účely vyhodnocení a ověření 
možnosti další spolupráce. Naše společnost bude dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je kontrola a porovnání se 
záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. 
V případě, že máte náš zásobník, můžeme nasadit telemetrii pro měření množství plynu a využití zásobníku. V takovém případě můžeme zajistit, že 
Vám nedojde plyn, kontrolovat bezpečnost zásobníku a zajistit jeho správnou údržbu. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a naší společností a pro dodržování předpisů na ochranu 

životního prostředí, bezpečnosti a zdraví. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, informace o 
platbách a kredibilitě a podrobnosti o Vaší korespondenci s Naší společností. 

D. Uzavření a plnění smlouvy  
Jestliže jste si od nás koupili produkt nebo službu jako zákazníci nebo spolupracujete-li s námi jako dodavatelé nebo obchodní partneři, 
zpracováváme Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je odesílání faktur a provádění plateb. Vaše osobní údaje používáme také za účelem 
dodávání, přijímání a správy našich nebo Vašich produktů a služeb. Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění 
naší smlouvy, včetně dodávky zákaznických služeb. Požadujete-li přístup do prostor Naší společnosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely 
kontroly. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat 

smlouvy, aniž by získala požadované informace, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, platební 
informace a podrobnosti o Vaší korespondenci s Naší společností. 

E. Řízení vztahů a marketing 
Používáme informace uložené v databázi našich zákazníků, abychom Vám mohli odesílat vhodné nabídky a newslettery, jakož i za účelem 
poskytování zákaznických služeb, provádění správy účtů a zasílání aktualit. Vaše osobní údaje také používáme za účelem vývoje, provádění a analýzy 
marketingových průzkumů a marketingových strategií.  

Za tímto účelem 
- při zasílání newsletterů a/nebo marketingové a jiné vzájemné komunikaci zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Navíc 

zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu za účelem zlepšení naší marketingové strategie, 
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- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní preference, platební 
informace, historie objednávek a korespondence s Naší společností. 

F. Obchodní aktivity a interní řízení 
Vaše osobní údaje zpracováváme při provádění a organizaci naší podnikatelské činnosti. To zahrnuje obecné řízení, správu objednávek a správu 
našeho majetku. Naše společnost také zpracovává Vaše osobní údaje za účelem interního řízení. Využíváme zařízení pro centrální zpracování, aby 
byla naše práce efektivnější. Provádíme audity, šetření, obchodní kontroly a spravujeme a používáme adresáře zákazníků, dodavatelů a obchodních 
partnerů. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely finanční správy a účetnictví, archivace a pojištění, právní a obchodní konzultace a pro 
řešení sporů. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, platební a úvěrové informace, 
historie objednávek a plateb, korespondence s Naší společností a údaje generované v průběhu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Naší 
společností. 

G. Organizační analýzy a rozvoj, výkazy pro vedení, akvizice a prodej 
V naší společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni připravovat a předkládat zprávy a analýzy. Používáme 
agregované/anonymizované osobní údaje pro vypracování zpráv pro vedení Naší společnosti a pro analýzu naší obchodní činnosti. Provádíme 
průzkumy mezi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery, abychom se dozvěděli více informací o Vašich názorech v rámci přípravy našich zpráv 
pro vedení Naší společnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely podávání zpráv našemu vedení v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a 
prodejem, a to za účelem realizace těchto transakcí. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek 
a plateb, korespondence s Naší společností a informace, které jste nám poskytli v rámci našich průzkumů. 

H. Používání našich webových stránek nebo aplikací 
Používáte-li naše webové stránky, zpracováváme technické údaje, abyste mohli využívat funkce našich webových stránek a abychom umožnili našim 

správcům webové stránky řídit a zlepšovat jejich fungování, a dále zajišťovat ochranu webových stránek a souvisejících IT systémů a sítí.  Zadáte-

li na naše webové stránky údaje, jako jsou například produktové preference nebo Vaše umístění pro přijímání informací nebo funkcí, naše společnost 
tyto údaje bude zpracovávat za účelem poskytování požadovaných informací nebo funkcí. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám 
umožnili ukládat Vaše údaje (jako jsou preference a produkty) do Vašich uložených položek a umožnili Vám sdílet je s ostatními  v rozsahu možností 
sdílení, jež jste si nastavili na Vašem přístroji. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu vytvořit a zpřístupnit technicky vhodně fungující webové stránky, a 

zlepšování funkce našich webových stránek. Také za účelem dodržování právních předpisů vedeme záznamy o tom, jestli jsme od Vás obdrželi 
nějaké souhlasy. 

- zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes webovou stránku nebo které byly generovány při použití webové stránky Naší společnosti, a 
technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, internetový vyhledávač, který používáte, stránky, které jste navštívili na našem webu, 
informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek. 

I. Umožnění Vašeho kontaktu s námi 
Naše společnost je aktivní na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube. Kontaktujete-li Naši společnost 
prostřednictvím sociálních médií, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem odpovědí na Vaše dotazy a reakcí na Vaše vzkazy. 

Navíc, když použijete záložku „Poptávka“ (http://www.primagas.cz/forms/poptavka) a „Kalkulátor roční spotřeby“ 
(http://www.primagas.cz/kalkulacka-rocni-spotreby “ na jedné z našich webových stránek nebo aplikací, můžete nás kontaktovat prostřednictvím 
různých komunikačních kanálů. Poskytneme Vám naši e-mailovou adresu, abyste nám mohli zaslat svoji zpětnou vazbu a nabízená zlepšení, jakož i 
odkazy na naše webové stránky a údaje o sítích Twitter, Facebook a YouTube. Když kliknete na jednu z nabízených ikon, odkážeme Vás na webovou 
stránku nebo aplikaci příslušné třetí strany. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom odpovídajícím způsobem reagovali na Vaše dotazy a správně Vás 

odkázali na stránky našich sociálních médií. Pokud stisknete na Facebooku tlačítko ‘Like’, budou Vaše údaje zpracovávány společně Naší 
společností a společností Facebook. 

- zpracováváme komunikační kanály, které jste si vybrali k používání při komunikaci s námi, a osobní údaje, jež jste poskytli Naší společnosti. To 
zahrnuje Vaše (uživatelské) jméno, adresu, e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste uvedli ve své zprávě. Navíc, když využijete odkazy na 
webové stránky nebo aplikace třetích stran, může do Vašeho zařízení uložit soubory cookie i příslušná třetí strana. 

J. Monitorování a kontrola  

Na vašich stránkách sociálních sítí 

K zobrazování reklam používáme také sociální sítě. Je to buď na základě informací, které od Vás sbírá platforma sociální sítě, nebo informací, které 
od Vás Naše společnost shromáždila, například při přihlášení k odběru našich zpravodajů (viz výše). 

Pokud platforma sociální sítě shromáždila informace, Naše společnost k těmto informacím nemá přístup. Výsledkem je, že Naše společnost nemůže 
ovlivnit, jak platforma tyto informace ukládá a používá. Doporučujeme přečíst si podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů Vašeho 
poskytovatele sociální sítě. Často Vám také umožňují nastavení účtu nebo jiné prostředky ke změně nastavení ochrany osobních údajů. 

V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje, jako je Vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo, platforma sociální sítě použije Vaše informace k tomu, 
aby Vás zahrnula nebo vyloučila z náhledu na konkrétní reklamy. Vaše informace budou při přenosu na platformu sociální sítě šifrovány 
(hashovány). Pokud na určité platformě nemáte profil, nebude tato platforma schopna dešifrovat informace a zjistit, kdo jste. 

Můžeme s Vámi také komunikovat na sociálních sítích nebo prostřednictvím komunikačních aplikací, jako je WhatsApp, pokud jste s námi spojeni, 
pokud používáte sociální sítě nebo komunikační aplikaci nebo pokud zveřejníte fotografii nebo video spojené s Naší společností nebo Našimi 
produkty. 

Můžete se kdykoli odhlásit ze sdílení svých informací s platformami sociálních sítí pro reklamu, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu v dolní 
části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

http://www.primagas.cz/forms/poptavka
http://www.primagas.cz/forms/poptavka
http://www.primagas.cz/kalkulacka-rocni-spotreby
http://www.primagas.cz/kalkulacka-rocni-spotreby
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Monitorujeme naše procesy, abychom ověřovali dodržování našich směrnic a předpisů. V průběhu monitorovací činnosti můžeme získat přístup k 
Vašim osobním údajům a seznamovat se s nimi.  

Za tímto účelem 
- můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování 

zákonů, 

- můžeme získat přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v našich systémech a mohou být přezkoumány z důvodu kontroly dodržování 
předpisů. Osobní údaje, k nimž budeme mít přístup a které budou kontrolovány, nebudou z důvodu kontroly dodržování předpisů uchovávány, 
s výjimkou případů, kdy je budeme potřebovat pro další šetření možného nedodržení předpisů, 

- Vaše osobní údaje pro tento účel neuchováváme, nesouvisí-li s možným porušením. V takovém případě Vaše příslušné osobní údaje budeme 
uchovávat, dokud nebude dokončeno příslušné šetření nebo řízení. 

K. Ochrana zdraví, bezpečnost a zajištění integrity 
V Naší společnosti si vysoce ceníme Vašeho zdraví, ochrany, bezpečnosti a integrity. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zabezpečení 
ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Z toho důvodu ověřujeme Vaše oprávnění k přístupu do našich prostor 
a můžeme provádět ověření Vašich osobních údajů, se záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. Vaše osobní 
údaje zpracováváme také pro zajištění ochrany majetku Naší společnosti a našich zaměstnanců a zákazníků. 

Za tímto účelem 
- můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování 

zákonů, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie 
objednávek a plateb a historie Vašich návštěv našich prostor. 

 

L. L. Zajištění bezpečných dodávek Našich produktů 
Naše společnost používá ve vozidlech technologie včetně silničních kamer za účelem evidence, kde se nachází Naše kamiony v daném okamžiku pro 
účely ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, podporu bezpečné jízdy a zajištění správných pracovních podmínek zaměstnanců a pro 
ochranu majetku (sledování odcizených vozidel a pro zajištění efektivního využívání vozidel) a dále pro úsporné využívání vozidel a snižování emisí 
CO2. Toto se týká především výkonu práce řidičů. 
Pro tento účel 
- Vaše osobní údaje můžeme zpracovat na základě Našeho oprávněného zájmu a kontroly dodržování Našich vnitřních procesů a zajištění ochrany 
společnosti a prostředí a také ochrany našeho majetku a dodržování právních předpisů (dopravní předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) 
zpracováváme snímky z CCTV kamery na vozidle zabírající výhled z vozidla.  

 

 

M. Dodržování předpisů 
V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových 
povinností a zákonných povinností souvisejících s obchodní činností. V případech stanovených platnými zákony a jinými předpisy můžeme být 
povinni zpřístupnit Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše osobní údaje k zajištění dodržování platných právních předpisů, 

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie 
objednávek a plateb, podrobnosti o DPH a jiných daních. 

N. Účast na propagačních a jiných akcích 
Posíláme Vám informace o propagačních akcích a pozvánky k účasti na různých aktivitách. Jestliže se rozhodnete pro účast na některé z těchto 
aktivit, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni tyto aktivity organizovat. Navíc, pokud se některé z těchto aktivit zúčastníte, 
potřebujeme Vaše osobní údaje pro vyhodnocení předmětné propagační nebo jiné akce. 

Za tímto účelem 
- Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost 

zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním, 

- zpracováváme Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a záznamy o příslušné akci. 

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? 
Naše společnost bude obecně uchovávat údaje obchodního partnera pouze po dobu požadovanou pro příslušný obchodní účel, v rozsahu 
přiměřeně nezbytném pro splnění požadavků platných právních předpisů.  

Neprodleně po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání údajů, budou údaje: 
(i) bezpečně vymazány nebo zničeny, 
(ii) anonymizovány, 
(iii) předány do archivu (nebude-li to zakazovat zákon nebo platný plán skartace). 

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?  
Přístup k Vašim osobním údajům v rámci Naší společnosti 
Protože jsme globální organizací, údaje, které shromažďujeme, mohou být předávány do zahraničí v rámci celosvětové struktury naší společnosti. 
Vaše osobní údaje mohou být předávány mezi společnostmi skupiny, jíž je naše společnost členem, akcionáři a propojenými společnostmi. Vaše 
informace předáváme pro administrativní účely a tak, abychom měli kompletní přehled o Vašich smlouvách se skupinou, k níž Naše společnost 
patří. Vaše údaje můžeme také předávat s cílem nabídnout Vám kompletní balíček služeb a produktů. 

Zaměstnanci Naší společnosti jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanovené účely a pro plnění 
jejich pracovních povinností.  

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Naše 
společnost však přijala opatření pro zajištění, že Vaše osobní údaje budou odpovídajícím způsobem chráněny, neboť závazná podniková pravidla 
(Binding Corporate Rules) jsou platná napříč skupinou, k níž Naše společnost patří. 
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Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům 
Pokud je to potřebné pro poskytování produktů a služeb Naší společnosti, mohou mít k Vašim osobním údajům přístup také následující třetí 
strany: banky, pojišťovny, IT dodavatelé, účetní, konzultanti a další subjekty, které mohou zpracovávat Vaše údaje v nezbytném rozsahu pro 
potřeby zajištění činnosti Naší společnosti. 

Získá-li třetí strana přístup k Vašim osobním údajům, Naše společnost přijme smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že Vaše 
osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné. Třetí strany budou Vaše osobní údaje zpracovávat 
výhradně v souladu s platnou právní úpravou. 

Jsou-li osobní údaje předávány třetí straně v zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme opatření pro zajištění 
odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, např. sjednáním standardních smluvních podmínek EU s těmito třetími stranami. 

V jiných případech budou Vaše osobní údaje předávány třetím stranám, pouze pokud to bude vyžadovat platný právní předpis.  

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY 
Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Zavedli jsme odpovídající 
technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, 
úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování (včetně nadbytečného 
shromažďování). 

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVOJE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?  
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům nebo přehled o nich a za určitých podmínek také právo na opravu anebo vymazání 
osobních údajů. Navíc máte  právo požadovat omezení zpracování týkající se Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož 
i právo k přenositelnosti údajů.  

Pro uplatnění svých práv na ochranu soukromí nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto 
oznámení o ochraně údajů. Prosím vezměte na vědomí, že pro účely další komunikace Vás můžeme požádat o doplňující informace za účelem 
ověření Vaší identity.  

7. MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS? 
Udělený souhlas můžete vždy odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že toto odvolání nebude mít retrospektivní dopad. Pro odvolání Vašeho 
souhlasu nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů.  

8. JAK VZNÉST STÍŽNOST? 
Máte-li stížnost ohledně používání Vašich osobních údajů Naší společností, můžete tuto stížnost vznést prostřednictvím kontaktní osoby, jejíž 
údaje jsou uvedeny v závěrečné části tohoto prohlášení. Vedle uplatnění stížnosti u Naší společnosti se můžete se svojí stížností obrátit také na 
dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7, Holešovice, https://www.uoou.cz/.  

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 
Máte-li dotazy ohledně způsobu, jak zpracováváme osobní údaje, přečtěte si prosím nejdříve toto prohlášení. V případě doplňujících dotazů nás prosím 

kontaktujte gdpr@primagas.cz a na dpo@shvenergy.com. 

  

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem tohoto prohlášení a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely, v rozsahu a způsobem 
stanoveným v tomto prohlášení. 
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