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Zásady ochrany osobních údajů společnosti EnergyCloud Trade, s.r.o. 
platné od 1.2.2023 

Článek 1 
Základní ustanovení 

1.1 Zásady ochrany osobních údajů (dále rovněž jako „Zásady“) obchodní společnosti EnergyCloud 
Trade, s.r.o., IČ: 291 59 156, se sídlem Valentinská 1061/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 326875, kontaktní 
údaje: adresa pro doručování Studentská 50, Plzeň 323 00, adresa elektronické pošty 
obchod@energycloud.cz, telefon +420 775 562 252 (dále také jako „Zhotovitel“ nebo „EnergyCloud 
Trade, s.r.o.“) se vztahují ke zpracovávání a uchovávání osobních údajů v souvislosti s plněním dle 
smlouvy o dílo (dále rovněž jako „Smlouva“) uzavřené mezi obchodní společností EnergyCloud 
Trade, s.r.o. jakožto zhotovitelem a stranou specifikovanou ve Smlouvě jakožto objednatel (dále 
také jako „Objednatel“) (Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jako „Smluvní strany“). 

1.2 Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se s obsahem těchto Zásad seznámil. 

Článek 2 
Ochrana osobních údajů (GDPR) 

2.1 Správcem osobních údajů je společnost Zhotovitele. Zpracovatelem osobních údajů 
Objednatele za účelem jejich shromáždění je i zprostředkovatel Smlouvy. 

2.2 Rozsah osobních údajů, které Zhotovitel zpracovává, se může lišit podle účelu, za kterým jsou 
tyto údaje zpracovávány. Za účelem poskytování služeb Zhotovitele ze Smlouvy může tento 
zpracovávat následující osobní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, 
státní příslušnost, telefonní číslo, email, číslo bankovního účtu. V případě právnických osob jsou 
to také IČ, adresa sídla, údaje o statutárním orgánu. 

2.3 Primární účel, za kterým Zhotovitel osobní údaje sbírá, ukládá a zpracovává, je zajištění 
komunikace a identifikace při přípravě a uzavírání Smlouvy, plnění Smlouvy, jednání se 
třetími osobami v souladu se Smlouvou a těmito VOP. Nad rámec uvedeného tyto osobní 
údaje nejsou zpracovávány. 

2.4 Právním základem zpracovávání osobních údajů je udělený souhlas Objednatele. 

2.5 Vzhledem k důležitosti ochrany osobních údajů Zhotovitel dbá, aby osobní údaje Objednatele 
byly ukládány s patřičnou fyzickou a technickou ochranou a interní procesy jsou nastavené 
tak, aby se osobní údaje nedostaly do nepovolaných rukou. 

2.6 Pro kontrolu nad tím, jaké údaje o Objednateli Zhotovitel zpracovává, je tento povinen vystavit 
kopii těchto údajů. Z důvodů složitosti vypracování takové kopie to však může trvat až 30 dní. 
Kvůli administrativní náročnosti zpracování této kopie při opakované žádosti o kopii osobních 
údajů může být Objednateli účtován poplatek přiměřený náročnosti zpracování této kopie. 

2.7 V případě, že v osobních údajích Objednatele dojde ke změně nebo zjištění, že jsou 
zpracovávány s chybou, je Zhotovitel povinen vyhovět žádosti o jejich změnu. Zhotovitel si 
vyhrazuje právo Objednatele před navrženou změnou kontaktovat a ověřit si totožnost z 
důvodu zamezení případného podvodného jednání a pokusů o podvržení totožnosti 
Objednatele třetí stranou. 

2.8 O výmaz osobních údajů, které o Objednateli Zhotovitel zpracovává, může Objednatel kdykoliv 
požádat. Toto právo se však nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou již uvedeny 
např. ve smlouvách, které již byly uzavřeny a na které se vztahuje povinná archivační doba, 
nebo těch údajů, které Objednatel musí uchovávat kvůli povinnostem plynoucím ze zákona 
a/nebo z důvodu plnění uzavřených smluv. 

2.9 Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má Objednatel právo kdykoliv odvolat. 
Odvoláním souhlasu bude ukončeno zpracování těch osobních údajů, k jejichž zpracování 
Zhotovitele nezavazuje jiný právní titul než Váš předchozí souhlas. 
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2.10 Pokud si Objednatel nepřeje, aby Zhotovitel dále zpracovával jeho osobní údaje, může 
Objednatel uplatnit tzv. námitku. Námitku a její odůvodnění zasílejte na emailovou adresu 
Zhotovitele uvedenou v článku 1 VOP. 

2.11 Osobní údaje budou zpracovány pouze po nezbytně dlouhou dobu v souladu s nařízením 
nařízení EU 2016/679 a v rámci realizace účelů zpracování uvedených výše. 

2.12 Uzavřením Smlouvy Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jména a 
příjmení (vč. titulů), rodné číslo, adresa trvalého bydliště a státní příslušnost, telefonní číslo, 
email, číslo bankovního účtu. Účelem zpracování je poskytování služeb dle Smlouvy – tj. 
zhotovení Díla, jednání se třetími osobami v souladu s těmito VOP, a poskytování následné 
podpory související s Dílem, zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů). 

2.13 Zhotovitel je oprávněn poskytnout osobní údaje Objednatele v nezbytném rozsahu i třetím 
osobám jako zpracovatelům osobních údajů, a to zejména jeho subdodavatelům, třetím 
osobám uvedeným v článku 9 těchto VOP a těm, u kterých je to nezbytné pro řádné plnění 
závazku ze Smlouvy. Zhotovitel je však povinen zajistit při tomto shromažďování a 
zpracovávání stejnou úroveň jejich ochrany jako při jejich zpracovávání a shromažďování přímo 
Zhotovitelem. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje podniknout taková opatření, aby zajistil bezpečnost veškerých osobních 
údajů poskytnutých Objednatelem a zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití těchto údajů. 
Přijatá bezpečnostní opatření budou pravidelně aktualizovaná, tak aby byla zajištěna 
bezpečnost osobních údajů Objednatele. 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Objednatel uzavřením Smlouvy k těmto Zásadám přistupuje a s jejich obsahem souhlasí. Uzavřením 
Smlouvy rovněž stvrzuje, že byl s obsahem Zásad řádně a dostatečně seznámen. 

11.2 Zhotovitel je oprávněn tyto Zásady jednostranně měnit. 

11.3 Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 2. 2023. 


