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Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti TRAINLOG s.r.o. 

Vážení, 

 

společnost TRAINLOG s.r.o., se sídlem Kaštanová 2030/6, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 

29463025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 55546 

(dále jen „Společnost“) jako správce osobních údajů, Vás tímto v souladu s článkem 13 a násl. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) informuje o osobních 

údajích zpracovávaných Společností. 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Společnost zpracovává ve vztahu k zástupcům obchodním partnerům Společnosti a k obchodním 

partnerům Společnosti, kterými jsou fyzické osoby, následující osobní údaje: akademický titul, jméno, 

příjmení, kontaktní telefon, emailová adresa, pracovní pozice/funkce osoby, název a kontaktní údaje 

zastoupené právnické osoby, případně též identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo 

bankovního účtu, název firmy a sídlo. 

 

Ve vztahu k návštěvníkům webových stránek www.trainlog.cz, kteří ke kontaktování Společnosti 

využijí kontaktní formulář, Společnost zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení a emailová adresa. 

 

Na základě jakého právního titulu je zpracováváme? 

Společnost zpracovává výše uvedené osobní údaje proto, že je to nezbytné pro plnění práv a povinností 

vyplývajících ze smluv, případně proto, že jste své osobní údaje Společnosti dobrovolně, tj. na základě 

souhlasu, Společnosti sdělili, případně na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám poslali 

Vánoční či jiná přání). Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím kontaktního formuláře, 

zpracováváme za účelem, abychom Vás mohli kontaktovat a odpovědět na Vaši zprávu. 

 

Předáváme Vaše osobní údaje dalším subjektům? 

Vyplývá-li taková povinnost z právních předpisů, poskytne Společnost Vaše osobní údaje v rozsahu 

stanoveném těmito obecně závaznými právními předpisy. V opačném případě Společnost Vaše osobní 

údaje nikomu neposkytne, nepředá je do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. 

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme? 

Společnost ukládá uvedené osobní údaje po dobu trvání obchodního vztahu a po skončení trvání 

obchodního vztahu po dobu stanovenou právními předpisy, např. abychom mohli bránit svá práva nebo 

abychom dostáli našim zákonným povinnostem. Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím 

kontaktního formuláře na našem webu, ukládáme po dobu potřebnou k vyřízení Vašeho dotazu. 

 

Jaká jsou Vaše práva? 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností máte zejména tato práva: 

(i) požadovat u Společnosti přístup ke zpracovávaným osobním údajům, 

(ii) na opravu údajů nebo výmaz (tzv. právo být zapomenut) a omezení zpracování, 

(iii) vznést námitku proti zpracování a 

(iv) na přenositelnost údajů. 

 

Vaše práva můžete uplatnit u Společnosti na kontaktní e-mailové adrese nemcik@trainlog.cz. 

http://www.trainlog.cz/
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Zároveň máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů Společností. Máte tedy právo také: 

a) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení 

nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, 

b) kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo 

odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy. 

 

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 

Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, email: posta@uoou.cz 

 

Musíte nám poskytnou osobní údaje? 

Bez toho, abyste nám sdělili své osobní údaje, nejsme schopni dojednat a uzavřít smlouvu. Poskytnutí 

těchto údajů má tedy smluvní podklad a my budeme rádi, pokud využijete našich více než 20 let 

zkušeností s nákladní dopravou a logistikou a budete spolupracovat právě s námi.  

http://www.uoou.cz/
mailto:posta@uoou.cz

