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Obecné zásady zpracování osobních údajů společností Seonet Multimedia s.r.o. 

Tímto dokumentem Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, 

které jste nám o sobě sdělil či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva 

vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů, jehož plný text naleznete zde. O Vašich nejdůležitějších právech Vás 

informujeme v tomto textu.  

 

I. 

Základní údaje o nás 

Název a IČ:    Seonet Multimedia, s.r.o., IČ 27522041 

Sídlo:      Na Rybníčku 521/26, Předměstí, 746 01 Opava 

E-mail:    info@seonet.cz 

Webové stránky:    www.seonet.cz 

II. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v naší společnosti není jmenován. Veškeré své dotazy 

či žádosti můžete zasílat e-mailem info@seonet.cz nebo na adresu společnosti. 

III. 

Účel zpracování osobních údajů  

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat služby, které 

jste si u nás objednali, a abychom mohli splnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy. 

K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, 

kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít, nebo pro splnění povinnosti, která se na 

nás vztahuje. 

Vedle toho Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat tehdy, máme-li na jejich zpracování 

oprávněný zájem. Takto osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme pro účely 

dokumentace námi poskytnutých služeb, plnění našich provozních potřeb (zejména k vnitřnímu 

hodnocení poskytnutých služeb za účelem dalšího zkvalitnění námi nabízených služeb), hájení 

a uplatňování našich práv a dále proto, abychom Vás informovali o aktuální nabídce našich 

služeb. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete jejich přijímání kdykoli snadno 

zakázat kliknutím na odkaz, který naleznete v každé e-mailové zprávě.  

IV. 

Rozsah zpracovaných osobních údajů  

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které skutečně potřebujeme k účelu, pro který jsme je od 

Vás získali, či k jinému účelu, o němž jsme Vás předem informovali.  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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V. 

Předávání osobních údajů  

Vaše osobním údaje předáváme jiným osobám tehdy, je-li to třeba k poskytnutí služby, kterou 

jste si objednali. Takto předáváme Vaše osobním údaje registrátorům či správcům doménových 

jmen, s nimiž spolupracujeme, pokud registraci doménového jména nezajišťujeme sami. 

V těchto případech mohou být Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje 

o doménovém jménu) předány i do států mimo Evropskou unii. 

Seznam spolupracujících registrátorů je uveden zde: 

CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob 

Domain.by 

EURid vzw/asbl 

Fody Technologies Limited 

Fundação para a Computação Científica Nacional 

Gjore Dimov 

Gransy s.r.o. 

Hong Kong Domain Name Registration Company 

Institute of Mathematics and Computer Science 

INTERNET MARKETING CONSULT AS 

MaxMD 

Namecheap 

NameSilo, LLC 

ORBIS Internet services 

PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com 

Presentia.si 

Register.bg 

Romanian National R&D Computer Network 

Russian Institute for Public Networks 

SK-NIC, a.s. 

Webenlét Kft. 

Wopsa Web Services AB 

XTND.IT LTD 

VI. 

Doba zpracování  

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsou 

zpracovávány. Kontaktní údaje uchováváme po dobu, po kterou je poskytována služba, a dále 

po dobu tří let od ukončení poskytování služby. Údaje dokládající poskytnutí služby 

uchováváme po dobu tří let ode dne, kdy Vám přestaneme poskytovat naše služby, přičemž tato 

lhůta může být prodloužena, pokud nastanou konkrétní skutečnosti, jež odůvodňují uchování 

údajů v konkrétním případě o delší dobu, a to za účelem uplatňování našich práv z obchodních 

vztahů. Údaje potřebné pro vedení účetnictví uchováváme po dobu stanovenou platnými 

právními předpisy.  

VII. 

Práva osob, kterých se údaje týkají  

V souvislosti se zpracováváním osobních údajů máte celou řadu práv, která vůči nám můžete 

uplatnit za podmínek upravených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR): 



Verze 1.0  25. května 2018 

a) právo na přístup k údajům – poskytneme Vám potvrzení o tom, zda zpracováváme či 

nezpracováváme Vaše osobní údaje; pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak Vám 

Vaše osobní údaje poskytneme společně s informacemi o tom, jak tyto osobní údaje 

zpracováváme; 

b) právo na opravu osobních údajů – zjistíte-li, že údaje, které o Vás máme, jsou nepřesné, 

můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu a my tuto opravu provedeme; 

c) právo na výmaz – na Vaši žádost vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají, pokud 

již Vaše údaje nepotřebujeme, pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě jsme je 

zpracovávali, pokud jste vznesli námitky proti jejich zpracování, pokud byly osobní 

údaje zpracovávány protiprávně, pokud nám výmaz ukládá zákon nebo jiný právní 

předpis nebo pokud byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 

společnosti určené dítěti. Výmaz můžeme odepřít jen z důvodů uvedených v GDPR;  

d) právo na omezení zpracování – místo výmazu můžete požadovat omezení zpracování, 

v takovém případě u nás údaje zůstanou uložené, avšak nebudeme k nim přistupovat ani 

s nimi jakkoli jinak nakládat; 

e) právo na přenesení osobních údajů k jinému správci – pokud jste nám poskytli své údaje 

ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, předáme tyto Vaše údaje na základě 

Vaší žádosti jinému správci; 

f) právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete uplatnit tehdy, domníváte-li 

se, že náš zájem na zpracování Vašich osobních údajů není silnější než Vaše právo na 

důvěrnost údajů, které o Vás zpracováváme, v takovém případě znovu důkladně a 

s přihlédnutím k Vaší námitce posoudíme míru našeho oprávněného zájmu a o tomto 

přezkoumání Vás budeme informovat. Do té doby Vaše údaje nebudeme zpracovávat; 

g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – domníváte-li se, že 

porušujeme Vaše práva, můžete na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů.  

 


