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Regis tr .  Obchodním rejst ř íkem Krajského soudu v  Ústí  nad Labem,  odd C,vložka 3140  

DIČ :   CZ47286164 Bankovní spojení CZK KB Ústí nad Labem č.ú.: 26904411/0100 

IČO:         47286164 Bankovní spojení EUR KB Ústí nad Labem č.ú.:78-4592940247/0100 

 

U nás Vám staré železo vydělá peníze … 
 

1) Kdo je správcem osobních údajů? 

Obchodní firma: 

METALLPLAST - RECYKLING, spol. s r.o.  

Adresa sídla: 

Pod Stadionem 84, 417 42, Krupka - Nové Modlany  

Identifikační číslo osoby: 

47286164  

Telefonní kontakt:  475 601 250 

e-mailová adresa: info@metallplast.cz 

2) Pro jaké účely jsou osobní údaje zpracovávány? 

Povinnost nakládat s daty zákazníků vychází ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., který v §18 odst. 3) uvádí, že 
provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkup odpadů stanovených 
prováděcím právním předpisem podle odstavce 11 je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů 
identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo 
vykupované odpady, vést podle odstavců 4 až 8 evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny 
odebrání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí 
průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle 
zvláštního zákona (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.) 

 
3) Kdo má přístup k Vašim datům? 

K osobním datům má přístup pouze omezený a předem definovaný okruh zaměstnanců, kteří informace 
potřebují v rámci plnění svých pracovních povinností (např. vedení evidence, zasílání finančních prostředků za 
donesený odpad). Data jsou zpracovávána jen v nezbytně nutném rozsahu, tak jak nám ukládají platné právní 
předpisy v ČR.  Zaměstnanci jsou seznámení s povinností zachovat mlčenlivost o zpracovávaných datech.  
 
Tzv. třetí strana, tj. subjekt, který z důvodu zachování funkčnosti interních systémů má možnost získat informaci 
o osobních datech (např. poskytovatelé IT služeb) – zabezpečení osobních dat ze strany výše zmíněných subjektů 
je ošetřeno úpravou smlouvy/objednávky. 
 
V souladu s příslušnými právními předpisy jsme současně oprávněni nebo přímo, bez vašeho souhlasu, povinni 
předávat vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za 
účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí, příp. i dalším osobám v rozsahu stanoveném 
právními předpisy  
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U nás Vám staré železo vydělá peníze … 
 

4) Po jakou dobu máme osobní údaje uloženy? 

Data jsou uložena pouze po dobu nezbytně nutnou. Tato doba je definována různými právními předpisy (např. 
zákon o odpadech definuje dobu nezbytně nutnou na 5 let) a nelze ji tedy zde exaktně stanovit. 

 
 

5) Opatření přijaté v rámci ochrany osobních údajů 

 

• uzamykání prostor, v nichž jsou uchovávány osobní údaje 

• ochrana přístupu k výpočetní technice, jíž se zpracovávají osobní údaje, individuálními silnými hesly 

a ochrana těchto hesel před vyzrazením 

• ochrana výpočetní techniky antivirovými programy; to platí také pro přenosná zařízení, pokud jsou 

pro ně takové programy běžně dostupné, 

• šifrování souborů s větším množstvím osobních údajů nebo se snadno zneužitelnými nebo citlivými 

osobními údaji v případě odesílání souboru e-mailem nebo jeho uložení na sdílené úložiště 

 
6) Právo na informace o ochraně osobních údajů 

Na požádání vám naše společnost neprodleně poskytne písemnou zprávu podle platného práva, v níž bude 
uvedeno, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud jsou navzdory našemu úsilí o správnost údajů a 
jejich aktuálnost uloženy nesprávné informace, na vaši výzvu je opravíme. V případě dotazů k tématu zpracování 
vašich osobních údajů se můžete obrátit na výše uvedené kontakty, které jsou vám k dispozici i v případě žádostí 
o informace, podnětů nebo stížností. 
 


