
 
Zásady zpracování osobních údajů 

1. Společnost Funder s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, IČ: 04524276 zapsaná ve veřejném rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 90397 (dále jen „Správce“), ve smyslu 
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů“) zpracovává tyto osobní údaje („Osobní údaje“):  

- Data dodavatelů a partnerů – oprávněný zájem 

o název, sídlo, identifikační a daňové identifikační číslo  

o typ organizace 

o číslo bankovního účtu 

o jméno a příjmení zástupce organizace 

o e-mail a telefonní číslo 

- Data zákazníků – oprávněný zájem 

o název, sídlo, identifikační a daňové identifikační číslo  

o typ organizace 

o číslo bankovního účtu 

o jméno a příjmení zástupce organizace 

o e-mail a telefonní číslo 

- Data potenciálních zákazníků – souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním 
obchodních sdělení, pokud se jedná o fyzické osoby. V případě právnických osob 
netřeba souhlasu. 

o jméno a příjmení 

o název organizace 

o typ organizace 

o jméno a příjmení zástupce organizace 

o e-mail a telefonní číslo 

- Data zaměstnanců – oprávněný zájem 

o jméno a příjmení zaměstnance 

o adresa trvalého bydliště 

o rodné číslo 

o číslo bankovního účtu 

o e-mail a telefonní číslo 

2. Osobní údaje je nutné zpracovat za níže uvedenými účely.  

- Pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. 

- Pro účely plnění smlouvy/objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po 
dobu poskytnutí plnění. 



 
- Pro evidenci plnění smlouvy/objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po 

dobu 10 let. 

- Pro uzavření zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouva, dohoda o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti, a jiné typy zaměstnaneckého poměru). Tyto údaje 
budou Správcem zpracovány po dobu trvání pracovního poměru a po dobu nezbytně 
nutnou stanovenou zákony České republiky (vazba na účetnictví, Českou správu 
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu apod.). 

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou 
zpracovávat i tito zpracovatelé:  

a) Cloudová služba iDoklad.cz (online fakturační software),  

b) Cloudová služba Ecomail.cz (online marketingová služba),  

c) Cloudová služba OneDrive (cloudové datové úložiště společnosti Microsoft),  

d) Cloudová služba Dropbox (cloudové datové úložiště společnosti Dropbox),  

e) Cloudová služba Asana.com (online software na řízení projektů a úkolů),  

f) Cloudová služba iCloud.com (cloudová služba společnosti Apple pro ukládání dat, 
emailů a kontaktních údajů),  

g) hostingová služba Wedos.cz (poskytování emailových, web hostingových a 
doménových služeb). 

h) Externí účetní 

2) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 
současné době společnost nevyužívá. 

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


