
INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

A  

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů Vás informuje o tom, jak a pro jaké účely spravujeme a 
zpracováváme Vaše osobní údaje a vysvětluje Vaše práva. 

KDO SPRAVUJE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Obchodní společnost DOTTA Development s.r.o., IČO: 10931414, se sídlem Palackého třída 283, 288 02 
Nymburk, kontakt: info@podtravnoucestou.cz.  

KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Spravujeme a zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to v souvislosti 
s Vámi projeveným zájmem o koupi jednotky v projektu Pod Trávnou cestou v Nymburce. 

Tyto osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, titul, den, měsíc a rok narození, trvalý pobyt, rodné číslo, 
číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 

ÚČEL, PRO KTERÝ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PRÁVNÍ ZÁKLAD 

Vaše osobní údaje používáme výlučně k přípravě smluvní dokumentace a k plnění těchto smluv, a dále 
k plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. 

Poskytnete-li nám k tomu souhlas, budeme dále zpracovávat Vaše jméno, příjmení a e- mailovou 
adresu za účelem jejich poskytnutí budoucímu poskytovateli datového připojení v projektu Pod 
Trávnou cestou, obchodní společnosti DPT, s.r.o., IČO: 25663003, se sídlem Kolínská 599, 288 02 
Nymburk, který je oprávněn tyto údaje využít k zaslání nabídky datových služeb. 

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, neboť: 

- je to nezbytné pro splnění smluv, jejichž jste nebo budete smluvní stranou, a pro 
přípravu těchto smluv; 

- je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce údajů 
vztahuje; 

- jste eventuálně k takovému zpracovávání pro takový účel udělili souhlas. 

JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE 

Vaše osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat, nebo je sdílet s jinými zpracovateli nebo příjemci, 
zpravidla subjekty, které nám dodávají externí služby (např. právní, účetní, IT, aj.). Aktuální seznam 
našich zpracovatelů je následující: 



- Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha s.r.o., IČO: 05766575, se sídlem 
Sokolovská 47/73, Karlín, 186 00 Praha 8 

- VAN HYPO, s.r.o., IČO: 03213048, se sídlem Lípová 511/15, 120 00 Praha 2 

- PO-FI SERVIS s.r.o., IČO: 04996089, se sídlem Větrná 314, Velké Zboží, 290 01 Poděbrady 

JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro plnění práv a povinností z našeho 
smluvního vztahu, a následně pouze dobu nepřesahující více než 1 rok délku zákonných promlčecích 
lhůt, anebo po dobu, po kterou trvají naše zákonné povinnosti takové údaje uchovávat. 

VAŠE PRÁVA 

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení 
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Těchto svých 
práv se můžete domáhat přímo u správce, a to písemně nebo elektronicky na kontaktní adrese nebo e-
mailové adrese správce. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

V Nymburce dne 1.2. 2022 


