
Dovolujeme si Vás informovat, že společnost První izolační alfa, s.r.o. přijala náležité kroky za 
účelem dosažení souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
které vstoupí v účinnost dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Shromažďování osobních údajů 
Tuto webovou stránku můžete běžně navštěvovat, aniž byste museli prokazovat vaši totožnost a 
poskytovat vaše osobní údaje.  

Účel shromažďování informací 
Společnost První izolační alfa, s.r.o. smí shromažďovat vaše osobní informace pro účel  
odpovídání na vaše dotazy nebo žádosti o služby. 

Poskytování osobních informací 
Nebudeme sdělovat vaše osobní informace, šířit je ani obchodovat s jakýmikoliv osobními 
informacemi shromážděnými s jakoukoliv třetí stranou s výjimkou vašeho předchozího souhlasu, 
nebo když od nás bude sdělení vašich osobních informací třetí straně, orgánům pro uplatňování 
práva nebo jiným státním orgánům vyžadovat zákon. V případě, že budeme považovat sdělení 
vašich osobních informací externí straně za nezbytné kvůli svěřeným službám, budeme vás 
informovat o totožnosti této strany i o povaze svěřených služeb, a zajistíme si od vás předchozí 
souhlas. 

Uchovávání a zničení osobních informací 
Všechny informace, které nám poskytnete, budou poté, co splní svůj účel, převedeny do 
samostatné databáze. Používání těchto informací jinak než pro účel uchovávání záznamů v 
našich archivech nebo pro účel dodržování požadavků příslušných zákonů nebo předpisů bude 
potom zakázáno. Pokud si budete přát, abychom vaše osobní informace odstranili z našich 
záznamů, budou tyto informace ihned po obdržení vaší žádosti úplně a zcela zničeny a v našich 
archivech nebudou tyto informace uchovány, pokud uložení těchto informací po delší dobu 
nebudou vyžadovat příslušné zákony a předpisy. 

Uchovávání a doba trvání používání 

Uchovávané informace: Jméno a Příjmení, bydliště, e-mailová adresa, název firmy 
Doba uchovávání: Jeden rok 
Důvod uchovávání: Kontrola žádostí/požadavků uživatele, identifikace uživatele atd. 

Ochrana osobních údajů 
Dodržujeme přísná ochranná opatření pro ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným 
nebo nepatřičným přístupem tím, že omezujeme přístup zaměstnanců k těmto informacím a jejich 
používání. 

 
V Teplicích dne 21.5.2018 


