
 

 

 

Ochrana osobních údajů 
 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto zpracováváme Vaše data 
výhradně na základě právních předpisů (GDPR – Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016). V těchto informacích o ochraně údajů Vás 
informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových 
stránkách. 
 

Kontakt s námi 
 

Pokud nahráváte prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo poskytujete 
prostřednictvím e-mailu pro kontakt s námi Vaše údaje za účelem zpracování Vašeho 
požadavku a případných doplňujících dotazů, Vaše údaje zůstanou uloženy 6 měsíců 
v případě, že s naší společností neuzavřete obchod nebo jiný druh rozhodnutí o setrvání 
v kontaktu s námi. V případě uzavření obchodní transakce Vaše údaje zůstávají uloženy 
v naší databázi po dobu, kterou nám ukládají zákonné povinnosti. Tyto informace 
nebudeme s nikým sdílet bez Vašeho souhlasu s výjimkou zákonem stanovených 
povinných poskytnutí informací (např. policii, ze zákona oprávněným státním úřadům 
a institucím). 
 
Kromě toho se u nás ukládají za účelem zpracování smlouvy také následující údaje: 
Údaje o firmě (název firmy, DIČ, adresa, IČ), osobní údaje jako jméno kontaktní osoby, 
firemní e-mailová adresa, firemní telefonní číslo (včetně mobilního telefonu), pracovní 
pozice nebo oddělení (pokud je nám oznámeno). Tyto údaje, od Vás přijaté, jsou 
nezbytné pro přípravu a uzavření smlouvy nebo obchodního případu/objednávky. 
 
Vaše údaje nebudou předány třetím osobám s výjimkou nutného použití pro platební 
služby (banky, platební instituce), najaté dopravní firmy pro dodání Vašeho zboží, 
našemu daňovému poradci (případně auditorovi) pro řádné splnění našich daňových 
povinností a také zpracovatelům našich zakázek JUMO Mess- und Regelgeräte GmbH, 
Vídeň (Rakousko) a JUMO GmbH & Co. KG, Fulda (Německo). 
Veškerá data ze smluvního vztahu k obchodnímu případu jsou uložena do uplynutí doby 
požadované zákonem o účetnictví a dalšími zákonnými normami a opatřeními zadržení 
daně (10 let).  
 
Tyto údaje: název/jméno, adresa, specifikace zakoupeného zboží a datum nákupu lze 
považovat za informace s oprávněným zájmem a tato data budou uložena až do doby 
vypršení možných nároků zákazníka plynoucích z vadné dodávky, a to v souladu s 
termíny podle Zák. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. 
Po celou dobu trvání vztahu našich společností ponecháme data uložena v souladu se 
zákonnými normami plynoucími z GDPR a podle platných zákonných ustanovení ČR a po 
jejich skončení až do skončení výše uvedených retenčních období od doby splnění 
posledního ukončeného kontraktu. Po celou dobu udržování dat budou tato využívána 
pouze interně v rámci naší společnosti s výjimkou zákonem stanovených povinností 
k poskytnutí údajů. 



 

 

 

Cookies 
 

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené 
v zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu. 
 
Cookies používáme k tomu, abychom naši nabídku učinili přátelskou. Některé soubory 
cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory umožňují 
rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě našich webových stránek. 
 
Pokud nechcete mít cookies uloženy, můžete nastavit Váš prohlížeč tak, aby Vás 
informoval o nastavení cookies a povolíte to pouze v jednotlivých případech. 
 
Vypnutí souborů cookies může omezit funkčnost našich webových stránek. 
 

Web-Analýza 
 

Naše webové stránky využívají funkce webové analýzy služby "etracker" - příslušné 
informace o soukromí tohoto nástroje naleznete na domovské stránce "etracker" na 
adrese https://www.etracker.com/datenschutz/. Pro vyhodnocování a lepší cílení reklamy 
je na stránkách také využívána služba "sklik" – informace k této službě lze nalézt na 
stránkách https://napoveda.sklik.cz/. Používáním těchto služeb web-analýzy 
neshromažďujeme osobní data. 
 
Za tímto účelem se používají soubory cookies, které umožňují analyzovat používání 
webových stránek uživateli. Vygenerované informace jsou přenášeny na server 
poskytovatele a tam dále uloženy. Tomuto můžete zabránit nastavením vašeho 
prohlížeče tak, aby nebyly uloženy žádné soubory cookies. Soubory cookies nám 
neumožňují žádný zpětný kontakt na Vás. 
 
Vaše IP adresa je detekována, ale okamžitě pseudonymizována (např. odstraněním 
posledních 8 bitů). Výsledkem je pouze hrubá lokalizace. 
 
Zpracování dat probíhá na základě právních předpisů GDPR – Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, Kapitola II. Čl. 6, odst. 1, písm. 
a) (souhlas), f) (oprávněný zájem). 
 
Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněným zájmem) je zlepšení naší nabídky a našich 
webových stránek. Vzhledem k tomu, že ochrana soukromí našich uživatelů je pro nás 
důležitá, uživatelská data jsou pseudonymizována. 

https://www.etracker.com/datenschutz/
https://napoveda.sklik.cz/


 

 

 

Newsletter 
 

Prostřednictvím našich webových stránek máte možnost se přihlásit k odběru našeho 
newsletteru. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a Vaše prohlášení, že 
souhlasíte s odběrem zpravodaje. 
 
Abychom Vám mohli poskytnout cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme 
informace, které jsou dobrovolně poskytovány při zájmu v oblasti zaměstnání a/nebo 
v oblasti zájmu o specifická témata. 
 
Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Použijte tlačítko uvedené v informačním 
bulletinu k ukončení našeho zpravodaje. 
 
Zákazníkům, kteří již před 25.05.2018 využívali službu zpravodaje, bude i nadále 
poskytována tato bezplatná služba. Právo na odstoupení od smlouvy zůstává nedotčeno 
(viz předchozí odstavec). 
 

Vaše práva 
 

Máte právo na informace o Vašich datech, opravu dat, jejich vymazání, omezení jejich 
rozsahu, přenositelnosti dat, zrušení souhlasu a nesouhlas s jejich využitím. Pokud se 
domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních 
údajů nebo pokud byly jinak porušeny Vaše nároky na ochranu údajů, můžete si stěžovat 
na orgán dozoru. V České republice to je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
V prvé řadě ale uvítáme zaslání Vašich požadavků přímo nám. 
 

Kontaktní údaje: 
 

JUMO Měření a regulace s.r.o. 
Ing. Ivo Jemelík 
Křídlovická 943/24a 
60300 Brno 
Česká republika 
ivo.jemelik(at)jumo.net 
+420 541 321 113 


