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Zásady ochrany osobních údajů 
 

1.  Informace ke zpracování osobních dat 

JD Dvořák, s.r.o. se sídlem V Holešovičkách 1448/14, 18000 Praha 8, IČ 49621815 dbá na ochranu 

osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám 

poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních 

údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud 

dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem 

rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí 

týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla 

společnosti.  

2.  Zabezpečení Vašich osobních dat 

JD Dvořák, s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná 

technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost 

jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná 

neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další 

zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.  

3.  Právo na informace 

Vaším právem je požádat JD Dvořák, s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro 

jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, 

v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných 

případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás 

evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. 

Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo 

vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které 

zpracováváme k Vaší osobě. 

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či 

se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně 

získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).  

4.  Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a 

strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. 

5.  Aktualizace údajů, právo na opravu 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, 

pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální 

a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, 

abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.  

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše 

údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.   
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6.  Námitky 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a 

Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. 

V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude 

ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou 

proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na 

Ochranu Osobních Údajů na adrese:  

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

7.  Právo na omezení zpracování  

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto 

evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že 

tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování. 

8.  Právo na výmaz 

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová 

adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které 

zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz 

se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či 

oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které 

automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy 

havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky 

proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším 

účelům zpracování.  

9.  Kam se můžete obrátit 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email 

jaroslav.dvorak@testsysteme.cz nebo na sídlo naší společnosti:  

JD Dvořák, s.r.o. 

V Holešovičkách 1448/14 

18000 Praha 8 

10.  Soubory cookie 

Když navštívíte naše webové stránky, tak používáme a shromaždujeme informace pomocí souborů 

cookie, ale pro interní potřebu za účelem zlepšování informací, údajů a přístupnosti na našich 

webových stránkách. 

11.  Analýza a statistiky 

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které 

pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme 

návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše 

webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely 

dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.  

12.  Zasílání novinek na email 

V případě, že máte zájem od JD Dvořák, s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím 

emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme 
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tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. JD Dvořák, s.r.o. nepředává takto získanou 

emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již 

od JD Dvořák, s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se 

zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti. 

13.  Zpracování osobních údajů 

Podívejte se, jak JD Dvořák, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, 

včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o 

zpracování. 

 

13.1. Kategorie: Obchodní oddělení 

 

13.1.1. Poptávkový formulář - produktové řady - JD-WEB 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Zákazník) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Pro vedení obchodních a servisních a případných budoucích 

případů. 

Potenciální zákazník = uživatel námi dodávaných produktů či služeb. 

Osobní údaje jsou získány přímo od subjektů z poptávkového 

formuláře a jsou zpracovány za účelem výkonu obchodní činnosti a 

organizace veletrhu.  

Doba zpracování časově neomezeně 

Příjemci Obchodní partner 
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13.1.2. Objednávka zákazníka - e-mail 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Od zákazníka) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování obchodního případu 

Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy 

 

13.1.3. Kupní smlouva 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Od zákazníka) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování obchodního případu 

Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy 

 

13.1.4. Objednávka 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Od zákazníka) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování obchodního případu 

Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy 
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13.1.5. Objednávka u dodavatele 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Od zákazníka) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování obchodního případu 

Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy 

Příjemci Obchodní partner 

 

13.2. Kategorie: Všeobecné využití napříč firmou JD 

 

13.2.1. Vizitka 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Partner vzájemného jednání) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Vizitka osoby, se kterou bylo vedeno osobní jednání, při němž 

pracovníkovi JD Dvořák, s.r.o. byly svobodně předány její kontaktní 

údaje pro další možnou komunikaci. Vizitka je naskenována a v 

rámci BR-CRM je přiřazena k dané osobě jako doklad přijmu 

osobních údajů. 

Po zadání do BR-CRM systému pracovníkem JD Dvořák, s.r.o. je 

vizitka skartována. 

 

Osobní údaje z vizitek jsou zpracovány za účelem výkonu obchodní 

činnosti, servisní činnosti a organizace marketingových akcí - 

veletrhu., klientských dnů atd. 

 

Osoba, která ze své vůle předala pracovníkovi JD Dvořák své 

kontaktní údaje - tímto dává najevo souhlas se zpracováním údajů 

obsažených ve vizitce. 

Doba zpracování Do odvolání souhlasu 
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13.2.2. Korespondence - e-mailová 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Vedení obchodní a servisní agendy či podpůrných služeb 

Doba zpracování časově neomezeně 

 

13.2.3. Korespondence - poštovní 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Korespondent) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Vedení obchodní a servisní agendy či podpůrných služeb. 

 

Osoba, která kontaktuje naši firmu JD Dvořák, s.r.o. prostřednictvím 

dopisu (papírová forma) za účelem vzájemné komunikace. Dopis se 

oskenuje do digitální formy a papírová forma skartuje. Došlý dopis v 

digitální formě je v rámci BR-CRM je přiřazen k dané osobě, jako 

doklad přijmu osobních údajů. 

Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy 

 

13.2.4. Vizitka v elektronické podobě 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Partner elektronické komunikace) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Elektronické vizitka osoby, která je svobodně zaslána pracovníkovi 

JD Dvořák, s.r.o. prostřednictvím internetových nebo datových 

služeb pro další možnou komunikaci. Došlá elektronická vizitka je v 
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rámci systému BR-CRM je připojena k dané osobě jako doklad 

přijmu osobních údajů. 

Po zadání elektronické vizitky do BR-CRM jsou osobní údaje 

ponechána v paměti mobilního telefonu a z PC uživatele je 

smazána. 

 

Osoba, která ze své vůle předala pracovníkovi JD Dvořák své 

kontaktní údaje - tímto dává najevo souhlas se zpracováním údajů 

obsažených ve vizitce. 

Doba zpracování Do odvolání souhlasu 

 

13.2.5. Zadávání dat do BR-CRM systému 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (Sám vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Adresa zaměstnavatele (Osobní 

údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby 

(Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení 

(Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Ukládání osobních údajů dodavatelů/zákazníků/zaměstnanců za 

účelem kvalitní a přesné komunikace, přiřazení k obchodním 

případům (pro obchodní korespondenci) a přiřazení k servisním 

službám. 

 

Veškeré osobní údaje dodavatelů mají povahu čistě obchodní a 

jsou získány přímo při obchodních jednáních s dodavateli, nebo z 

veřejně dostupných zdrojů, a to za účelem plnění práv a povinností 

z obchodně závazkových právních vztahů, zejména zpracování 

objednávek. Tyto osobní údaje jsou uloženy v interním BR-CRM 

systému Business Report pod jednotlivými dodavateli. Společnost má 

dodavatele jak tuzemské, tak zahraniční, a to jak ze zemí EU, tak 

mimo země EU. 

Osobní údaje zákazníků jsou uloženy v interním systému BR-CRM 

Business Report, který využívají zejména obchodní zástupci, 

pracovníci servisu, AZL a AKL a vedení společnosti pro 

vyhodnocování dat o prodejích. Jedná se zejména o kontaktní 

údaje společností v průmyslovém odvětví. Pracují s ním jen 

zaměstnanci, kteří mají přístup (licenci), přístup je chráněn 

uživatelským jménem a heslem. Všechna data jsou ukládána na 

server, který pro společnost JD Dvořák, s.r.o. spravuje společnost 

LTEC s.r.o 

Doba zpracování Do odvolání souhlasu 
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13.2.6. Mobilní telefony 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 

Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Datum narození (Osobní 

údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní 

údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
Komunikace mezi spolupracovníky, dodavateli, zákazníky či státní 

správou 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 

 

13.2.7. PC - pracovní stanice 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 

Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní 

údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní 

údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Pro běžnou každodenní práci při řešení obchodní činnosti, servisní 

činnosti a činnsoti AKL, AZL 

PC - pracovní stanice svěřené zaměstancům společnosti JD Dvořák, 

s.r.o. slouží pro řešení běžné každodenní agendy obchodní a servisní 

činnosti a činnosti AKL, AZL tzn. např. korespondenci se zákazníky, 

dodavateli, interní korespondenci. 

 Přijatou korespondenci mají zaměstnanci za povinnost nahrát do 

příslušných složek obchodních případů, servisních případů či případů 

AKL a AZL. Poté veškerou korespondenci obsahující osobní údaje 

má zaměstnanec za povinnost smazat z jeho PC-pracovní stanice. 

 Přístup do PC-pracovní stanice je chráněn uživatelským jménem a 

heslem. 

Doba zpracování 1 měsíc 
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13.3. Kategorie: Servisní oddělení 

 

13.3.1. Poptávkový formulář - služby - JD-WEB 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Za účelem vedení komunikace s našim potenciálním zákazníkem = 

uživatel námi dodávaných produktů či služeb. 

Poptávkový formulář na stránkách JD - www.testsysteme.cz - 

umístěný k jednotlivým produktovým službám oddělení servisu, AKL a 

AZL slouží, v případě zájmu zákazníka, k zaslání poptávky po dané 

službě. 

 

Poptávka je přijata pracovníkem servisního oddělení formou e-

mailu.  

Osobní údaje klientů jsou zpracovány interně pracovníkem 

servisního oddělení v elektronické podobě. Po zadání údajů do 

systému Business Report – CRM a do složky servisních případů na 

serveru, je přijatý e-mail z uživatelského PC servisního oddělení 

smazán. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

 

13.3.2. Kupní smlouva 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování servisního případu 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 
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13.3.3. Objednávka 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování servisního případu. 

 

Došlá objednávka od zákazníka JD Dvořák, s.r.o. za účelem 

dodávky produktu či služby. Objednávka, která přijde v papírové 

formě je nascenována a je uložena na serveru ve složkách 

servisních případů. Zároveň její papírová forma je uložena v šanonu 

ve skříni administrativy dané pobočky JD-Brno, JD-Kbely. Příslušný 

scen je smazán z PC pracovníka servisního oddělení. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 

 

13.3.4. Objednávka - e-mail 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování servisního případu. 

 

Objednávka, která přijde v elektronické formě je uložena na serveru 

ve složkách servisních případů a přiřazena v rámci systému BR-CRM. 

Poté je smazána z e-mailové pošty daného PC pracovníka 

servisního oddělení. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 
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13.3.5. Pracovní protokol - protokol o montáži 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Doklad pro předání práce (včetně dílů) zákazníkovi. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 

 

13.3.6. Předávací protokol 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
Doklad pro předání nového zařízení po uvedení do provozu 

zákazníkovi. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 

 

13.3.7. Objednávka u dodavatele 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování servisního případu 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 
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13.4. Kategorie: Akreditovaná kalibrační laboratoř 

 

13.4.1. Poptávkový formulář - služby - JD-WEB 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Za účelem vedení komunikace s našim potenciálním zákazníkem = 

uživatel námi dodávaných produktů či služeb. 

 

Poptávkový formulář na stránkách JD - www.testsysteme.cz - 

umístěný k jednotlivým produktovým službám oddělení servisu, AKL a 

AZL slouží, v případě zájmu zákazníka, k zaslání poptávky po dané 

službě. 

 

Poptávka je přijata pracovníkem oddělení AKL formou e-mailu.  

Osobní údaje klientů jsou zpracovány interně pracovníkem oddělení 

AKL v elektronické podobě. Po zadání údajů do systému Business 

Report – CRM a do složky servisních případů na serveru, je přijatý e-

mail z uživatelského PC pracovníka oddělení AKL smazán. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

 

13.4.2. Kupní smlouva 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování případu AKL 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 
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13.4.3. Objednávka 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování servisního případu. 

 

Došlá objednávka od zákazníka JD Dvořák, s.r.o. za účelem 

dodávky produktu či služby. Objednávka, která přijde v papírové 

formě je nascenována a je uložena na serveru ve složkách 

servisních případů. Zároveň její papírová forma je uložena v šanonu 

ve skříni administrativy dané pobočky JD-Brno, JD-Kbely. Příslušný 

scen je smazán z PC pracovníka servisního oddělení. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 

 

13.4.4. Objednávka - e-mail 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ano (vlastník osobních údajů) 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování případu AKL. 

 

Došlá objednávka od zákazníka JD Dvořák, s.r.o. za účelem 

dodávky služby. Objednávka, která přijde v papírové formě je 

nascenována a je uložena na serveru ve složkách případů AKL. 

Zároveň její papírová forma je uložena v šanonu se skříni 

administrativy dané pobočky JD-Brno, JD-Kbely. Příslušný scen je 

smazán z PC pracovníka oddělení AKL. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 
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13.4.5. Pracovní výkaz o provedené kalibraci 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
Obchodní zpracování případu AKL. 

Protokol o předání práce zákazníkovi. 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 

 

13.4.6. Kalibrační list 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování případu AKL 

Doba zpracování Po dobu životnosti zařízení 
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13.5. Kategorie: Akreditovaná zkušební laboratoř 

 

13.5.1. Poptávkový formulář - služby - JD-WEB 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Za účelem vedení komunikace s našim potenciálním zákazníkem = 

uživatel námi dodávaných produktů či služeb. 

 

Poptávkový formulář na stránkách JD - www.testsysteme.cz - 

umístěný k jednotlivým produktovým službám oddělení servisu, AKL a 

AZL slouží, v případě zájmu zákazníka, k zaslání poptávky po dané 

službě.  

 

Poptávka je přijata pracovníkem oddělení AZL formou e-mailu.  

Osobní údaje klientů jsou zpracovány interně pracovníkem oddělení 

AZL v elektronické podobě. Po zadání údajů do systému Business 

Report – CRM a do složky servisních případů na serveru, je přijatý e-

mail z uživatelského PC pracovníka oddělení AZL smazán. 

Poptávka je přijata pracovníkem oddělení AZL formou e-mailu.  

Osobní údaje klientů jsou zpracovány interně pracovníkem oddělení 

AZL v elektronické podobě. Po zadání údajů do systému Business 

Report – CRM a do složky servisních případů na serveru, je přijatý e-

mail z uživatelského PC pracovníka oddělení AZL smazán. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

 

13.5.2. Kupní smlouva 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování případu AZL. 

 

Obchodní smlouva mezi zákazníkem a JD Dvořák, s.r.o., za účelem 

dodávky služby AZL. 

Kupní smlouva, která přijde v papírové formě je nascenována a je 

uložena na serveru ve složkách servisních případů. Zároveň její 
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papírová forma je uložena v šanonu se skříni administrativy dané 

pobočky JD-Praha, JD-Kbely, JD-Brno. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

 

13.5.3. Objednávka 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování případu AZL. 

 

Obchodní smlouva mezi zákazníkem a JD Dvořák, s.r.o., za účelem 

dodávky služby AZL. 

Kupní smlouva, která přijde v papírové formě je nascenována a je 

uložena na serveru ve složkách servisních případů. Zároveň její 

papírová forma je uložena v šanonu se skříni administrativy dané 

pobočky JD-Praha, JD-Kbely, JD-Brno. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

 

13.5.4. Objednávka - e-mail 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Obchodní zpracování případu AZL. 

 

Objednávka, která přijde v elektronické formě je uložena na serveru 

ve složkách případů AZL a přiřazena v rámci systému BR-CRM. Poté 

je smazána z e-mailové pošty daného PC pracovníka oddělení AZL. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 
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13.5.5. Zkušební protokol 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj) 

Účel zpracování Obchodní zpracování případu AZL 

Doba zpracování 10 let 

 

 

13.6. Kategorie: Personální 

13.6.1. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email 

(Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon 

(Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Personální účely firmy - vyhledávání nových pracovníků firmy. 

 

Personální oddělení společnosti zpracovává osobní údaje obsažené 

v životopisech uchazečů o zaměstnání ve společnosti. Osobní údaje 

uchazečů jsou získávány prostřednictvím personálních agentur 

prostřednictvím e-mailu. Přístup k těmto osobním údajům má 

pracovník pro personální agendu, vedoucí jednotlivých oddělení a 

jednatelé JD Dvořák, s.r.o..  

Komunikace s uchazeči probíhá prostřednictvím e-mailové 

korespondence a telefonických rozhovorů. 

 

1) Pokud uchazeč nevyhovuje požadavkům společnosti, je 

informován o zamítnutí včetně o skartaci a likvidaci jeho osobních 

údajů získaných v rámci výběrového řízení.  

 

2) Pokud uchazeč vyhovuje požadavkům společnosti, ale na pozici 

nastoupila jiná osoba, má uchazeč možnost poskytnout souhlas s 

uchováním svých osobních údajů získaných během výběrového 

řízení v databázi společnosti. Žádost o poskytnutí souhlasu je zaslána 

e-mailem a jedná se o neformální akt ve znění „Rád/a bych se Vás 

zeptal/a, zda si můžeme ponechat Váš životopis v souladu se 

zákonem 101/2000 Sb.“ bez dalších informací. Na základě žádosti 

uchazeč pouze odpoví, zda souhlasí či nikoliv. V případě poskytnutí 
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souhlasu ze strany uchazeče jsou jeho osobní údaje uchovány 

elektronicky serveru ve složce uchazečů. V případě nesouhlasu je 

životopis uchazeče smazán. 

Doba zpracování 1 měsíc 

 

Právní titul Souhlas 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email 

(Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon 

(Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Personální účely firmy - vyhledávání nových pracovníků firmy. 

 

Personální oddělení společnosti zpracovává osobní údaje obsažené 

v životopisech uchazečů o zaměstnání ve společnosti. Osobní údaje 

uchazečů jsou získávány prostřednictvím personálních agentur 

prostřednictvím e-mailu. Přístup k těmto osobním údajům má 

pracovník pro personální agendu, vedoucí jednotlivých oddělení a 

jednatelé JD Dvořák, s.r.o..  

Komunikace s uchazeči probíhá prostřednictvím e-mailové 

korespondence a telefonických rozhovorů. 

 

1) Pokud uchazeč nevyhovuje požadavkům společnosti, je 

informován o zamítnutí včetně o skartaci a likvidaci jeho osobních 

údajů získaných v rámci výběrového řízení.  

 

2) Pokud uchazeč vyhovuje požadavkům společnosti, ale na pozici 

nastoupila jiná osoba, má uchazeč možnost poskytnout souhlas s 

uchováním svých osobních údajů získaných během výběrového 

řízení v databázi společnosti. Žádost o poskytnutí souhlasu je zaslána 

e-mailem a jedná se o neformální akt ve znění „Rád/a bych se Vás 

zeptal/a, zda si můžeme ponechat Váš životopis v souladu se 

zákonem 101/2000 Sb.“ bez dalších informací. Na základě žádosti 

uchazeč pouze odpoví, zda souhlasí či nikoliv. V případě poskytnutí 

souhlasu ze strany uchazeče jsou jeho osobní údaje uchovány 

elektronicky serveru ve složce uchazečů. V případě nesouhlasu je 

životopis uchazeče smazán. 

Doba zpracování do odvolání souhlasu 
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13.7. Kategorie: Marketing 

 

13.7.1. Pozvánka na JD-seminář 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
Současný popř. potenciální zákazník = uživatel námi dodávaných 

produktů či služeb 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

 

13.7.2. Osobní údaje klientů-odběratelů 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 
Účelem zpracování osobních údajů klientů/odběratelů je zajištění 

plnění práv a povinností z obchodně závazkových právních vztahů.  

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 
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13.8. Kategorie: JD Dvořák, s.r.o. 

 

13.8.1. Správa datové schránky 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Adresa zaměstnavatele (Osobní 

údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní 

údaj) 

Účel zpracování 

Systém pro komunikaci se státními institucemi. 

 

Správa datové schránky – do datové schránky jsou přijímány 

dokumenty v různých formátech, obsahují zpravidla jméno a 

příjmení, rodné číslo, datum narození a adresa bydliště. Dokumenty 

z datové schránky jsou uloženy na serveru s omezeným přístupen a 

jsou posílány e-mailem dotyčnému zaměstnanci. Do datové 

schránky mají přístup jednatelé a účetní, přičemž každý z nich má 

své heslo. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

Zpracovatelé Externí účetní 

 

Právní titul Oprávněný zájem 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Adresa zaměstnavatele (Osobní 

údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní 

údaj) 

Účel zpracování 

Systém pro komunikaci se státními institucemi. 

 

Správa datové schránky – do datové schránky jsou přijímány 

dokumenty v různých formátech, obsahují zpravidla jméno a 

příjmení, rodné číslo, datum narození a adresa bydliště. Dokumenty 

z datové schránky jsou uloženy na serveru s omezeným přístupen a 

jsou posílány e-mailem dotyčnému zaměstnanci. Do datové 

schránky mají přístup jednatelé a účetní, přičemž každý z nich má 

své heslo. 

Doba zpracování 6 let od data posledního záznamu 

Zpracovatelé Externí účetní 
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13.8.2. Správa IT v JD Dvořák, s.r.o. 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 

Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Číslo zaměstnance (Osobní 

údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní 

údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Bezpečný provoz IT. 

Doba zpracování časově neomezeně 

Zpracovatelé Správce IT 

 

13.9. Kategorie: Logistika 

 

13.9.1. Objednávka logistických služeb 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno 

(Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování Plnění smluvních podmínek pro daného objednatele. 

Doba zpracování časově neomezeně 

Příjemci Dopravce, Obchodní partner 

 

  

http://www.testsysteme.cz/
http://www.testsysteme.cz/
https://www.weiss-technik.com/en/
http://imv-tec.eu/
http://www.hude.com/index.php/de/menu-messtechnik-de
https://www.nikonmetrology.com/en-gb/
https://www.sensofar.com/metrology/
https://www.goettfert.com/
https://www.shimadzu.eu/materials-testing-inspection
http://www.innovatest-europe.com/home
http://www.bareiss.de/en/index.php


 

 

www.testsysteme.cz 

 

Výhradní zastoupení a servis firem: 

 
22 

 

 Weiss Umwelttechnik GmbH 
 IMV Europe Limited 
 HuDe GmbH 

 Nikon Metrology NV 
 SENSOFAR-TECH, SL 
 GÖTTFERT Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH 

 Shimadzu Europa GmbH 
 INNOVATEST Europe BV 
 Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH 

13.10. Kategorie: Finanční účetnictví 

 

13.10.1. Došlé faktury 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Adresa zaměstnavatele (Osobní 

údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby 

(Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), 

Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Pro účely vedení účetnictví. 

 

Došlé faktury za nakupované zboží a služby, jsou zcela digitalizovány 

a ukládány v elektronické formě na server a do účetního systému 

ABRA FlexiBee (zabezpečeno heslem - každý pověřený pracovník 

má své heslo). Papírová forma se po digitalizaci okamžitě skartuje. 

Doba zpracování 10 let 

Zpracovatelé Externí účetní 

 

13.10.2. Vydané faktury 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ne 

 

Právní titul Plnění smlouvy 

Osobní údaje 
Adresa zaměstnavatele (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), 

Příjmení (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Vystavení vydané faktury za dodané zboží nebo službu. 

 

Vydané faktury za prodané zboží a služby, Jsou generovány ze 

systému ABRA FlexiBee (zabezpečeno heslem - každý pověřený 

pracovník má své heslo) v elektronické podobě - dokument PDF a je 

zaslán e-mailem zákazníkovi, výjimečně Českou poštou s.p. 

Doba zpracování časově neomezeně 

Zpracovatelé Externí účetní 

Příjemci  

 

Právní titul Zákonná povinnost 

http://www.testsysteme.cz/
http://www.testsysteme.cz/
https://www.weiss-technik.com/en/
http://imv-tec.eu/
http://www.hude.com/index.php/de/menu-messtechnik-de
https://www.nikonmetrology.com/en-gb/
https://www.sensofar.com/metrology/
https://www.goettfert.com/
https://www.shimadzu.eu/materials-testing-inspection
http://www.innovatest-europe.com/home
http://www.bareiss.de/en/index.php


 

 

www.testsysteme.cz 

 

Výhradní zastoupení a servis firem: 

 
23 

 

 Weiss Umwelttechnik GmbH 
 IMV Europe Limited 
 HuDe GmbH 

 Nikon Metrology NV 
 SENSOFAR-TECH, SL 
 GÖTTFERT Werkstoff-Prüfmaschinen GmbH 

 Shimadzu Europa GmbH 
 INNOVATEST Europe BV 
 Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Adresa zaměstnavatele (Osobní 

údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby 

(Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), 

Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Pro účely vedení účetnitví. 

 

Vydané faktury za prodané zboží a služby, Jsou generovány ze 

systému ABRA FlexiBee (zabezpečeno heslem - každý pověřený 

pracovník má své heslo) v elektronické podobě - dokument PDF a je 

zaslán e-mailem zákazníkovi, výjimečně Českou poštou s.p. 

Doba zpracování časově neomezeně 

Zpracovatelé Dodavatel a správce CRM 

 

13.10.3. Archivace podkladů pro účetnictví 

 

Údaje byly získány od jiného 

subjektu 
Ne 

Záznam obsahuje informace 

o nezletilé osobě 
Ano 

 

Právní titul Zákonná povinnost 

Osobní údaje 

Adresa bydliště (Osobní údaj), Adresa zaměstnavatele (Osobní 

údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Číslo zaměstnance 

(Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby 

(Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), 

Jméno (Osobní údaj), Osobní stav (Osobní údaj), Příjmení (Osobní 

údaj), Příjmení za svobodna (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné 

číslo), Rodné číslo osoby, na kterou žádáme slevu (Osobní údaj), 

Telefon (Osobní údaj) 

Účel zpracování 

Pro kontroly státních finančních úřadů či úřadů EU 

 

Veškeré podklady pro vedení podvojného účetnictví (došlé faktury, 

přijaté faktury, mzdy, pojištění, bankovní výpisy atd.) jsou uloženy v 

elektronické podobě na JD-serveru. 

V papírové formě jsou uloženy v archivním skladu v uzamykatelné 

skříni. 

Doba zpracování 10 let 
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14.  Předávání osobních údajů do třetích zemí 

K předávání osobních údajů příjemcům ve třetích zemích dochází v rámci obchodních vztahů 

s našimi obchodními partnery. V těchto případech platí stejné podmínky a pravidla jako pro 

obchodní partnery v rámcu EU. 

15.  Aktualizace údajů 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby 

aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pátek, 25. května, 

2018. 
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