
Zpracování osobních údajů obchodních partnerů 

Společnost DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice, IČO 45357056, zapsaná u Krajského soudu v 

Plzni pod značkou B194, (dále jen společnost) zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR) a v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy, a to na 

základě:  

- Smlouvy týkající se dodavatelsko-odběratelského vztahu. 

- Souhlasu se zpracováním osobních údajů, v případě, že jste udělili takový souhlas. 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pro následující účely:  

- Plnění smluvních povinností společnosti. 

- Plnění zákonných povinností společnosti. 

- Nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách a 

zasílání obchodních sdělení, i prostřednictvím elektronických prostředků. 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu za účelem zasílání informací o 

pořádaných akcích, výrobcích, aktivitách a zasílání obchodních sdělení, pak je poskytování těchto 

údajů dobrovolné. 

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to i před uplynutím 

doby, na kterou byl udělen. Odvolání souhlasu můžete zaslat elektronicky na e-mailovou adresu 

info@doplapap.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti, případně provést pomocí webového 

kontaktního formuláře. 

Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů provedené před odvoláním 

tohoto souhlasu. 

Zpracování osobních údajů pro nás mohou provádět následující kategorie zpracovatelů:  

- Reklamní agentury zpracovávající pro společnost osobní údaje pro účely marketingu a zasílání 

obchodních sdělení. 

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, zpracováváme po dobu, na 

kterou byl souhlas udělen, nebo do jeho odvolání. Zpracování Vašich osobních údajů pro další účely 

uskutečňujeme jen po dobu nezbytnou pro dané účely či po dobu stanovenou zákonem. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:  

- Právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od nás můžete zejména získat informace, zda 

jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou 

zpracovávány, a komu byly tyto Vaše údaje případně zpřístupněny. 

- Právo na výmaz údajů, například v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li Vaše osobní 

údaje zpracovávány nezákonně. 

- Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. 



- Právo na přenositelnost údajů, dle kterého můžete získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve 

strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce 

osobních údajů. 

- Právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, v případě zpracovávání osobních 

údajů na základě oprávněného zájmu společnosti.  

- Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 


