
 
 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních 

údajů správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 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“).  

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení jsou pro účely těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů 

následující společnosti ve skupině: 

- K&K Invest Group s.r.o., IČO: 27611078, se sídlem Londýnská 536/18, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 118771; 

- Římská 1222/33 s.r.o., IČO: 28230086, se sídlem Elišky Krásnohorské 11/4, Josefov, 110 00 Praha 1, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 133961; 

- EIS Property Prague, a.s., IČO: 01658816, se sídlem Londýnská 536/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19107; 

- PROCTUS 4, s.r.o., IČO: 27341763, se sídlem Londýnská 536/18, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 289409. 

Kategorie subjektů osobních údajů 

• Zaměstnanci 

• Uchazeči o zaměstnání 

• Klienti a obchodní partneři 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

• Identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ 

• Adresní údaje: trvalé bydliště, korespondenční adresa 

• Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa 

• Jiné údaje: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v životopise, motivačním dopise či jiném sdělení 

uchazeče o zaměstnání, zaslaným správci za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici u 

správce. 

Účely a způsob zpracování osobních údajů 

Správce je oprávněn bez Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem: 

• přípravy, uzavření a plnění smlouvy  

• kontaktování za účelem plnění smluv 

• kontaktování v rámci výběrovém řízení 

• plnění zákonných povinností správce 

• plnění daňových a účetních povinností 

Správce může dále Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu se zpracováním 

pro jeden či více konkrétních účelů. 

Správce zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné a elektronické podobě manuálně bez pomoci 

automatizovaných postupů. 

Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti přístupu neoprávněných 

osob k Vašim osobním údajům.  



 
 

Správce Vaše osobní údaje zpracovává (uchovává) po dobu nezbytně nutnou pro realizaci předmětného 

smluvního vztahu, nejdéle do uplynutí promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných 

lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáním smluvní stran. V rámci výběrového řízení jsou Vaše osobní 

údaje zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení. Po jeho ukončení správce Vaše osobní údaje 

vymaže, pokud se nedohodnete jinak.   

Práva subjektů údajů 

Máte právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným Správcem, které zahrnuje Vaše právo získat od Správce 

potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracovává, a pokud ano, máte právo získat informace o tomto 

zpracování, jako je účel, kategorie, doba zpracování apod. Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních 

údajů.  

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. 

S přihlédnutím k účelu zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, jeli dán jeden 

z následujících důvodů: 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

- vznesete námitku proti zpracování 

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně 

- splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy 

Správce výmaz neprovede v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro výkon práva na 

svobodu projevu a informace, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného 

zdraví, pro účely archivace anebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovány pro plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, a pro účely 
oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné 
důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků. 

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas 
kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále 
na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen. 

Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u správce, a to: 

• písemně na adrese Opletalova 1417/25, 110 00, Praha 1, 

• prostřednictvím e-mailu na info@kkinvestgroup.com, 

nebude-li správcem v konkrétním případě stanovena jiná forma uplatnění Vašeho práva. 

V neposlední řadě máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu 
správce, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 25. května 2018. 
 

 


