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Informace o zpracování osobních údajů 
 
 

Vážení obchodní partneři 
Společnost Microdis Electronics s.r.o., tak jako doposud, nakládá s osobními údaji s nejvyšší 
zodpovědností a ochrana osobních údajů byla a je jednou z hlavních priorit společnosti. 
Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost dne 25. 5. 
2018, se i pro společnost Microdis Electronics s.r.o. stalo závazným dokumentem. Společnost 
Microdis Electronics s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů, v některých případech pak 
může vystupovat i jako zpracovatel osobních údajů. 
 
 
Pro uplatnění svých práv, či v případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na emailu 
microdis.cz@microdis.net  
 
 
 
V tabulce níže uvádíme základní informace o přístupu naší společnosti k problematice osobních 
údajů. Na vyžádání Vám rádi sdělíme další podrobnosti. 
 

  totožnost a kontaktní údaje správce: Microdis Electronics s.r.o., IČ 26449480, Úvalská 
593/23, Říčany, email: microdis.cz@microdis.net 
Distributor elektronických součástek a modulů.  Naše činnost zahrnuje i poskytování 
technické podpory a logistickou činnost. 

  totožnost a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud ho správce 
jmenoval: pověřenec nebyl jmenován 

  účel zpracování a právní titul, pro který se budou osobní údaje zpracovávat: osobní 
údaje jsou zpracovávány zejména za účelem splnění smluvních či předsmluvních závazků 
v rámci činnosti společnosti, splnění právní povinnosti správce v rámci činnosti 
společnosti jako obchodního partnera a zaměstnavatele. Dále se jedná o nezbytnost pro 
účely oprávněných zájmů správce a třetí strany. Právními tituly jsou zejména plnění 
smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem.  

  Původ osobních údajů: osobní údaje získáváme v rámci naší obchodní činnosti. Zejména 
z objednávek, poptávek, osobních schůzek, z veřejně dostupných zdrojů.  Osobní údaje 
předáváme pouze v souladu s nařízením GDPR. 
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  příjemce osobních údajů: společnost Microdis Electronics, s.r.o. a prověření smluvní 
partneři, zejména přepravní společnosti.   

  úmysl předávat osobní údaje do ciziny, nad rámec Evropské unie: NE 

  doba uložení osobních údajů: osobní údaje budou uloženy po dobu trvání našeho 
smluvního a obchodního vztahu. Po skončení budeme osobní údaje uchovávat po dobu 
nutnou ke splnění zákonných nařízení a právních předpisů. Na základě našeho 
oprávněného zájmu budeme osobní údaje uchovávat po dobu nejdéle 5 let od skončení 
našeho smluvního vztahu. 

  výčet práv subjektu údajů: 
- na přístup k informacím 
- na opravu 
- na výmaz a právo být zapomenut 
- na omezení zpracování 
- oznamovací povinnost 
- přenositelnost údajů 
- vznést námitku 
- nebýt předmětem automatického rozhodnutí 
- podat stížnost 

 
  důvod poskytnutí osobních údajů: za účelem splnění smluvních či předsmluvních 

závazků a oprávněného zájmu v rámci činnosti společnosti jako distributora 
elektronických součástek 
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