
Informace o zpracování osobních údajů 

Na základě Nařízení EU 2016/679 ( dále jen GDPR ) Vás informujeme, že Firma Lukáš Jirásek Klempířství, se sídlem 

Ústecká 67, 561 51  Letohrad zapsaná u obecného živnostenského úřadu Žamberk, resjtř. Č. : 34275  (dále jen 

„správce”) v souvislosti s plněním smlouvy, tj. uplatňováním práv a plnění povinností vyplývající ze smlouvy, 

obchodním účelům – prodejem zboží, vyřízením objednávky, objednání služeb provádíme zpracování vašich osobních 

údajů. 

Jedná se o informace o zákaznících, obchodních partnerech a osobách, se kterými komunikujeme těmito způsoby – 

e-mailem, písemnou korespondencí, telefonicky a osobně.Jde o informace, které potřebujeme pro naše obchodní 

účely (zajištění přípravy a plnění smluv, objednávek zboží a služeb,  následnou fakturaci, případnou reklamaci). 

Uzavřením objednávky služeb - zboží , smlouvy o dílo dává zákazník souhlas se zpracováním a shromažďováním 

svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze 

a další zákonná práva k těmto údajům. 

Osobní údaje, které zákazník uvede při objednání služeb - zboží,  uzavření smlouvy o dílo, slouží výhradně pro 

potřebu naši a našich dodavatelů. Osobní údaje zákazníků mohou být předávány smluvním partnerům správce, a to 

především přepravním společnostem z důvodu doručení zboží. Smluvním obchodním partnerům z důvodu zaměření 

objektu a zpracování konkrétní cenové nabídky. 

 Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem aktualizace osobních údajů Zákazníka: Lukáš 

Jirásek Klempířství, se sídlem Ústecká 67, 561 51  Letohrad zapsaná u obecného živnostenského úřadu Žamberk, 

resjtř. Č. : 34275, majitel firmy Lukáš Jirásek nebo pověřená účetní Petra Jirásková, mobil 724 834 437, email : 

klempirstvi.jirasek@post.cz 

Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem využití svých práv na informaci dle § 12 a 21 

zákona: Lukáš Jirásek Klempířství, se sídlem Ústecká 67, 561 51  Letohrad zapsaná u obecného živnostenského 

úřadu Žamberk, resjtř. Č. : 34275, majitel firmy Lukáš Jirásek nebo pověřená účetní Petra Jirásková, mobil 

724 834 437, email : klempirstvi.jirasek@post.cz 

Kontakt na správce anebo zpracovatele osobních údajů za účelem žádosti o likvidaci svých osobních údajů: Lukáš 

Jirásek Klempířství, se sídlem Ústecká 67, 561 51  Letohrad zapsaná u obecného živnostenského úřadu Žamberk, 

resjtř. Č. : 34275, majitel firmy Lukáš Jirásek nebo pověřená účetní Petra Jirásková. 

Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7 

S přáním pěkného dne 

Lukáš Jirásek Klempířství 

Letohrad 

 



 

 


