
Informační oznámení o ochraně osobních údajů

Obchodní	 spolec�nost FORrest origin s.r.o., IČ� : 085 04 491, se sí	dlem Ankarska	  2380/20, 162 00
Praha 6 – Br�evnov, tí	mto ozna	mení	m (da	 le jen „Oznámení“), v souladu s c�la	nkem 12 a na	 sl.
nar�í	zení	 Evropske	ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (da	 le jen „GDPR“) spravuje a nakla	da	
s informacemi ty	kají	cí	 se osobní	ch u	 daju:  subjektu: , se ktery	m je uzaví	ra	n smluvní	 za	 vazek (da	 le
jen „subjekt“).

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Č�L. 13 ODST. 1 PI?SM. A)
GDPR)

1.1. Spolec�nost FORrest origin s.r.o., IČ�O: 085 04 491, se sí	dlem Ankarska	  2380/20, 162 00
Praha 6 - Br�evnov, zapsana	  v obchodní	m rejstr�í	ku vedene	m Me�stsky	m soudem v Praze
spis. zn. Č 320076 (da	 le jen „Správce“).

1.2. Kontaktní	 u	 daje spra	vce

(a) Doruc�ovací	 adresa: Ankarska	  2380/20, 162 00 Praha 6 - Br�evnov
(b) email: kristin.nguyenova@forrestorigin.cz

2. ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Spra	vce zpracova	va	  na	 sledují	cí	 u	 daje subjektu:

(a) Identifikac�ní	 u	 daje (jme	no a pr�í	jmení	 a datum narození	), popr�í	pade�  vztah k pra	vnicke	
osobe� , za ní	z�  subjekt jedna	 ;

(b) Kontaktní	 u	 daje (bydlis�te� , sí	dlo, e-mailova	  adresa, telefonní	 c�í	slo);
(c) Č� í	slo bankovní	ho u	 c�tu (da	 le spolec�ne�  jen „osobní údaje“).

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ,  PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD
PRO ZPRACOVÁNÍ (Č�L. 13 ODST. 1 PI?SM. Č) GDPR)

3.1. Spra	vce zpracova	va	  osobní	 u	 daje na za	klade�  nezbytnosti pro plne�ní	 smlouvy, její	z�  stranou
je subjekt u	 daju:  (c�l. 6 odst. 1 pí	sm. b) GDPR) a da	 le na za	klade�  pra	vní	 povinnosti uloz�ene	
mu § 4 za	kona c�. 190/2004 Sb., o dluhopisech (c�l. 6 odst. 1 pí	sm. c) GDPR).

3.2. U? c�elem zpracova	ní	  je realizace vztahu mezi Spra	vcem a subjektem, kdy se osobní	 u	 daje
zpracova	vají	 za u	 c�elem identifikace subjektu.

4. DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY, NEBO NENÍ-LI MOŽNÉ URČIT,
KRITÉRIA POUŽITÁ PRO STANOVENÍ TÉTO DOBY (Č�L. 13 ODST. 2 PI?SM. A) GDPR)

4.1. Osobní	  u	 daje jsou Spra	vcem zpracova	ny pouze po dobu existence za	konny	ch du: vodu:  a
trva	ní	  u	 c�elu  dle  c�l. 3 tohoto  Ozna	mení	.  Osobní	  u	 daje  subjektu  jsou  evidova	ny  pouze
v rozsahu nezbytne	m pro plne�ní	 pra	 vní	ch povinností	, ktere	  jsou Spra	vci ukla	da	ny platnou
legislativou.

5. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM (Č�L. 13 ODST. 1 PI?SM. E) A F) GDPR)

5.1. Osobní	  u	 daje  mohou  by	t  spra	vcem  pr�eda	ny  orga	nu: m  ver�ejne	  moci  v  pr�í	padech,  kdy
takovy	  poz�adavek stanoví	 za	kon nebo za	vazne	  rozhodnutí	 orga	nu ver�ejne	  moci zejme	na
v ra	mci spra	vní	ho, soudní	ho c�i obdobne	ho r�í	zení	.



6. PRÁVA  SUBJEKTU  POŽADOVAT  OD  SPRÁVCE  PŘÍSTUP  K  OSOBNÍM  ÚDAJŮM
TÝKAJÍCÍCH  SE  SUBJEKTU  ÚDAJŮ,  JEJICH  OPRAVU  NEBO  VÝMAZ,  POPŘÍPADĚ
OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ,  A VZNÉST NÁMITKU JAKOŽ I  PRÁVA NA PŘENOSITELNOST
ÚDAJŮ (Č�L. 13 ODST. 2 PI?SM. B) GDPR). SUBJEKT U? DAJUJ  MA?  PRA?VO NA:

6.1. Přístup k osobním údajům (c�l. 15 GDPR), coz�  zahrnuje pra	vo poz�adovat potvrzení	, zda a
jaky	m zpu: sobem Spra	vce zpracova	va	  pra	va subjektu, a pokud ano, tak ma	  subjekt pra	vo
na informace, ktere	  jsou obsahem tohoto Ozna	mení	, da	 le ma	  subjekt pra	vo na obdrz�ení	
kopie zpracova	vany	ch osobní	ch u	 daju: .

6.2. Opravu  osobních  údajů (c�l.  16  GDPR),  coz�  zahrnuje  opra	vne�ní	  poz�adovat  opravu
nepr�esny	ch osobní	ch u	 daju: , ktere	  se subjektu ty	kají	.  Subjekt ma	  da	 le pra	vo na doplne�ní	
neu	 plny	ch osobní	ch u	 daju: , a to i formou dodatec�ne	ho prohla	 s�ení	.

6.3. Výmaz (c�l. 17 GDPR), coz�  zahrnuje pra	vo subjektu poz�adovat, aby Spra	vce bez zbytec�ne	ho
odkladu vymazal osobní	  u	 daje, ktere	  se dane	ho subjektu ty	kají	,  a spra	vce ma	  povinnost
osobní	 u	 daje vymazat, pokud jiz�  nejsou potr�ebne	  pro u	 c�ely, pro ktere	  byly shroma	z�de�ny
nebo  jinak  zpracova	ny,  nebo  subjekt  odvola	  souhlas  na  jehoz�  za	klade�  byly  u	 daje
zpracova	ny, nebo subjekt u	 daju:  vznese na	mitky proti zpracova	ní	 osobní	ch u	 daju:  z du: vodu
opra	vne�ny	ch za	 jmu:  Spra	vce, nebo osobní	 u	 daje byly zpracova	ny protipra	vne� , nebo osobní	
u	 daje  musí	  by	 t  vymaza	ny  ke  splne�ní	  pra	 vní	  povinnosti,  nebo  pokud  není	  da	n  souhlas
rodic�e se zpracova	ní	m osobní	ch u	 daju:  de�tí	 mlads�í	ch 16 let.

6.4. Omezení zpracování (c�l. 18 GDPR), coz�  zahrnuje pra	vo subjektu poz�adovat, aby Spra	vce
omezil  zpracova	ní	  osobní	ch  u	 daju:  subjektu,  v  pr�í	pade� ,  z�e  subjekt  popí	ra	  pr�esnost
osobní	ch u	 daju: , a to na dobu potr�ebnou, aby spra	vce mohl pr�esnost osobní	ch u	 daju:  ove�r� it,
nebo zpracova	ní	 je protipra	vní	 a subjekt u	 daju:  odmí	ta	  vy	maz osobní	ch u	 daju: , a z�a	 da	  mí	sto
toho o omezení	 jejich pouz� ití	, nebo spra	vce jiz�  u	 daje nepotr�ebuje pro u	 c�ely zpracova	ní	, ale
subjekt u	 daju:  je poz�aduje pro urc�ení	, vy	kon nebo obhajoba pra	vní	ch na	 roku: , nebo pokud
subjekt  vznese  na	mitku  proti  zpracova	ní	  osobní	ch  u	 daju: ,  dle  ustanovení	  6.6.  tohoto
Ozna	mení	,  dokud  nebude  ove�r�eno,  zda  Spra	vcovy  opra	vne�ne	  du: vody  pr�evaz�ují	  nad
opra	vne�ny	mi za	 jmy subjektu u	 daju: .

6.5. Vznést námitku proti  zpracování  osobních údajů (c�l.  21 GDPR),  coz�  zahrnuje pra	vo
subjektu poda	vat stí	z�nost proti zpracova	ní	 osobní	ch u	 daju: , ktere	  se subjektu ty	kají	, a ktere	
jsou zpracova	va	ny z du: vodu opra	vne�ny	ch za	 jmu:  subjektu (c�l. 6 odst. 1 pí	sm. e) a f) GDPR),
kdy zpracova	ní	  osobní	ch u	 daju:  je zaloz�eno na jine	  podmí	nce, a proto není	  moz�ne	  proti
ne�mu vzna	 s�et na	mitky.

6.6. Právo podat stížnost (c�l.  13 odst. 2 pí	sm. d) GDPR a c�l.  77 GDPR), coz�  zahrnuje pra	vo
subjektu  podat  stí	z�nost  proti  Spra	vci  u  dozorove	ho  orga	nu,  a  to,  pokud  se  subjekt
domní	va	 ,  z�e  zpracova	ní	m  jeho  osobní	ch  u	 daju:  dos� lo  k porus�ení	  pra	 vní	ch  pr�edpisu:
vztahují	cí	ch se k ochrane�  osobní	ch u	 daju: .

Dozorovy	m orga	nem je v tomto pr�í	pade�  U? r�ad pro ochranu osobní	ch u	 daju:  se sí	dlem na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailova	  adresa posta@uoou.cz.

7. SKUTEČNOST,  ZDA  POSKYTOVÁNÍ  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ  JE  ZÁKONNÝM  ČI  SMLUVNÍM
POŽADAVKEM NEBO POŽADAVKEM, KTERÝ JE NUTNÉ UVÉST DO SMLOUVY, A ZDA MÁ
SUBJEKT ÚDAJŮ POVINNOST OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT,  A OHLEDNĚ MOŽNÝCH
DŮSLEDKŮ O NEPOSKYTNUTÍ TĚCHTO ÚDAJŮ (Č�L. 13 ODST. 2 PI?SM. E) GDPR)

7.1. Osobní	 u	 daje poskytnute	  Spra	vci je subjekt povinen uve	st pr�í	mo do smlouvy. 

mailto:posta@uoou.cz


8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Č�L. 25 GDPR)

8.1. Spra	vce  prohlas�uje,  z�e  pr�ijal  ves�kera	  vhodna	  technicka	 ,  organizac�ní	  a  bezpec�nostní	
opatr�ení	  k  zabezpec�ení	  osobní	ch u	 daju: ,  kdy zejme	na data v elektronicke	  podobe�  sdí	lel
pouze  s  pove�r�eny	mi  zame�stnanci,  kter�í	  jej  potr�ebují	  k  realizaci  u	 c�elu  vztahu  mezi
Spra	vcem a subjektem.

8.2. Ves�kere	  listinne	  dokumenty  jsou uloz�eny na  bezpec�ne	m zamykatelne	m mí	ste�  tak,  aby
k nim neme� la pr�í	stup neautorizovana	  osoba.

9. ZÁVĚR

9.1. Toto ozna	mení	 je u	 c�inne	  od 11.10.2021
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