
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů VE 
SPOLEČNOSTI PERFECT, SPOL. S R.O. 

 

 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpe čí a máte možnost mít nad 
nimi plnou kontrolu. 

Při využívání našich služeb musíme zpracovávat mimo jiné i Vaše osobní údaje. V 
těchto zásadách zjistíte, jaké služby poskytujeme, jaké osobní údaje v souvislosti 

s nimi zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme. 

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení 
s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás. 

POSKYTUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY 

Všechny naše služby se nějakým způsobem dotýkají energetických sítí vysokého a 
nízkého napětí, jejich projektování, povolování, výstavby, oprav a údržby. 

Poskytovatelem těchto služeb je společnost PERFECT, spol. s r.o., se sídlem 
Otrokovice, Nábřeží 312, PSČ 765 02, IČ: 188 26 873, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1457. 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME 

Osobní údaje zpracováváme v náborovém procesu, u našich zaměstnanců, u 
zástupců našich dodavatelů a odběratelů, a u žadatelů o připojení a o úpravy 

distribučních sítí. Určité množství údajů je nutné mít k tomu, abychom Vám mohli 
řádně a kvalitně poskytnout požadované služby, to jsou údaje sloužící k základní 

identifikaci osoby a potřebné ke vzájemné komunikaci (jméno, příjmení, adresa, e-
mail, případně telefon). Další potřebné údaje vyplývají ze specifika daného procesu. 

Pokud nám v rámci vzájemné komunikace sdělíte i údaje, které jsme po Vás 
nepožadovali, ale které jste považovali za důležité, bude s nimi zacházeno stejně, 

jako s ostatními osobními údaji. 

Obecně zpravidla dochází u našich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání ke 
zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, e-mail, telefon, 
oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované 

kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy. 

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. 
rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.) pokud to po 

nás nevyžaduje zákonná povinnost. 

Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se 
základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, adresa firmy, e-mail, 

případně telefon). 



JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME 

Osobní údaje používáme při poskytování služeb vždy pouze k účelu, ke kterému nám 
byly údaje sděleny a o tomto účelu Vás transparentně informujeme. 

Zde je třeba zdůraznit, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. Pokud 
zájemce o připojení či úpravu energetické sítě má uzavřenou smlouvu s distributorem 
elektřiny, je správcem osobních údajů distributor. PERFECT je v pozici zpracovatele 

osobních údajů. 

Pokud nám uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec 
daného účelu (tedy přihlášení se jako zájemce o pracovní pozici), jsou po skončení 

výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data zájemce smazána. 

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ 

Společnost PERFECT je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i 
manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje 

jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti PERFECT 
či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 

Většina zpracovatelů má k osobním údajům pouze omezený přístup. K předávání 
osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. 
Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své 

vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. K žádnému předávání osobních údajů od 
nás do zemí mimo EU nedochází. 

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ 

Marketingová sdělení nepoužíváme. 

 

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME 

PERFECT přijímá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany 
osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních 

předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k 
osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato 

povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. 

Na vyžádání je společnost PERFECT povinna poskytnout vaše osobní údaje také 
státním orgánům (např. státní úřady v rámci prováděných kontrol nebo šetření, je-li to 

nezbytné). 

 

 

 



VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU 

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v PERFECTu plně 
respektujeme: 

Transparentnost  

Při zpracování osobních údajů uživatele informujeme o tom, k jakému účelu mohou 
být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. 

Právo na p řístup k osobním údaj ům 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho 
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k 

těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré 
informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních 
údajů (žádost je možné zaslat vyplněním e-mailem na perfect@perfect.zlin.cz). 

Právo na opravu  

Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, 
má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)  

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou 
pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje 

zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje 
vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v 

pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme 
nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k 
výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely 

zpracování. 

Právo na omezení zpracování  

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost 
je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem 

na perfect@perfect.zlin.cz), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, 
a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a 

žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje 
nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti 
zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad 

oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 

 



Právo na ochranu soukromí  

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, 
které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 

se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili 

takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění 
nebo likvidaci osobních údajů. 

Nevyhovíme-li Vám podle předchozí věty, máte právo se obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

KONTAKTY 

ve věci ochrany osobních údajů jsou: perfect@perfect.zlin.cz, nebo osobně na 
vedení společnosti PERFECT, kontakty jsou uvedené na internetových stránkách 

ZÁVĚR 

Tyto Zásady jsou k dispozici on-line na našich internetových stránkách. Společnost 
PERFECT je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit. 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpe čí. 

 


