
 
 

Informace o ochraně osobních údajů fyzických osob 
pro dodavatele a odběratele družstva  

CZ FRUIT, odbytové družstvo  

 

Obchodní korporace CZ FRUIT, odbytové družstvo, se sídlem Praha 6, Pláničkova 443/7, 

PSČ: 162 00, IČO: 256 69 397, (dále též jen „družstvo“ nebo „správce“) poskytuje svým 

dodavatelům a odběratelům, jako fyzickým osobám, jejichž osobní údaje zpracovává 

v souladu s příslušnými právními předpisy (dále též jen „subjekty údajů“) následující 

informace o ochraně osobních údajů.  

 

Totožnost správce: CZ FRUIT, odbytové družstvo 
se sídlem:  Praha 6, Pláničkova 443/7, PSČ: 162 00,  

IČO:   256 69 397 

e-mail:  osobniudaje@czfruit.cz 

web:  www.czfruit.cz 

tel.:  235 094 441 

 

Účel zpracování osobních údajů: 

 

1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění vzájemných 

smluvních vztahů a dále za účelem plnění povinností uložených právními předpisy, 

zejména plnění daňových, jakož i jiných povinností ve vztahu k orgánům finanční 

správy, např. podávání kontrolního hlášení apod. 

 

2. Shora uvedené účely zpracování osobních údajů, tedy potřeba plnění smluv 

uzavřených se subjekty údajů, jakož i plnění povinností uložených právními předpisy, 

tvoří právní základ opravňující správce ke zpracování osobních údajů v souladu 

s příslušnými právními předpisy Evropské unie a České republiky.  

 

Doba zpracování a uložení osobních údajů: 

 

Osobní údaje správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem 

údajů. Osobní údaje jsou následně uloženy do uplynutí promlčecích lhůt nároků plynoucích 

z právních vztahů družstva a subjektu údajů, jakož i po dobu plynutí archivačních lhůt 

stanovených právními předpisy, zejména pokud jde o povinnost archivace daňových dokladů, 

event. další případy stanovené právními předpisy.  

 

Práva subjektů údajů 

 

1. Subjekt údajů má právo na přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným správcem. 

Toto právo lze uplatnit prostřednictvím písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem 

subjektu údajů, nebo osobně v sídle družstva. Více informací o způsobu uplatnění 

tohoto práva lze získat na shora uvedených kontaktech.   

 

2. Správce je povinen bez zbytečného odkladu opravit zpracovávané údaje, pokud jsou 

nesprávné, nepřesné, nebo zastaralé. 

 

3. V případě, že dříve zpracovávané údaje již nejsou nezbytně potřebné pro účel, pro 

který byly zpracovávány, je správce povinen je vymazat. Subjekt údajů má tedy právo 

být správcem zapomenut.  



 
 

 

4. Vzhledem k tomu, že správce nezpracovává osobní údaje automatizovaně, nemá 

subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů ve smyslu ustanovení 

příslušných právních předpisů Evropské unie. 

 

5. V případě, že má subjekt údajů za to, že zpracováním jeho osobních údajů dochází 

k porušování právních předpisů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Subjekt 

údajů má právo být informován o vyřizování stížnosti a jeho výsledku. Podáním 

stížnosti není dotčeno právo na soudní a jinou ochranu.   

 

 

Další informace 

 

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a jejich zpracování, jakož i 

doplňující údaje mohou subjekty údajů získat prostřednictvím dotazu na shora uvedených 

kontaktech správce.  

 

Převzal dne:  

 

 

    ………………………………………… 

    jméno, příjmení a podpis subjektu údajů  


