
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRO ÚČELY PLNĚNÍ SMLOUVY 

 1  ÚDAJE O SPRÁVCI 

 1.1  Správcem Vašich osobních údajů je společnost Home Easy Realization s.r.o., se sídlem 
Turistická 452/32, Medlánky, 621 00 Brno, IČ: 07669747, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109461 (dále jen "správce“).  

 1.2  Kontaktní údaje správce jsou:  
  adresa pro doručování: Turistická 452/32, Medlánky, 621 00 Brno, ČR 

  adresa elektronické pošty: info@homeer.cz 

  telefon: +420 773 779 676 

 1.3  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 

 2  ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 2.1  Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování 
je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření 
správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 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“).  
 

 3  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 3.1  Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či 
provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.  

 3.2  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 
22 nařízení.  
 

 4  DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 4.1  Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a 
povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle 
příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně 
závaznými právními předpisy.  
 

 5  DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 5.1  Osobní údaje jsou zpracovávány správcem a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající 
přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení 
jejich spolupráce s osobou správce.  

 5.2  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů můžou být osoby zajišťující marketingové služby 
pro správce, osoby zajišťující provoz marketingových platforem a osoby zajišťující technické 
či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních 
údajů).  

 5.3  Osobní údaje zpracovávané správcem mohou být za podmínek uvedených v zákoně o 
ochraně osobních údajů předány třetí osobě. Nesouhlasíte-li s předáním svých osobních 
údajů dle tohoto odstavce, jste povinen takovýto nesouhlas učinit písemným oznámením 
zaslaným správci.  
 



 6  PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 6.1  Jako subjekt údajů máte veškerá práva přiznaná obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů a dalšími právními předpisy.  

 6.2  Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim 
osobním údajům, pořádat správce o vysvětlení, právo na opravu nebo výmaz Vašich 
osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti 
zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.  

 6.3  Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 
porušováno nařízení, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro 
ochranu osobních údajů).  

 6.4  K poskytnutí osobních údajů nejste nijak povinni. Poskytnutí Vašich osobních údajů je 
však nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není 
možné takovouto smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.  


