
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Společnost Grma.cz s.r.o, IČO: 108 39 739, se sídlem Riegrova 1412/23a, 697 01 

Kyjov, okres Hodonín, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123163, zastoupená Lukášem Grmolcem, 

jednatelem (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich 

webových stránek www.grma.cz, zákazníky, dodavatele informuje o níže popsaném 

shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich 

vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů 

vysvětlují zejména: 

• jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat; 

• za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a 

právní základ jejich zpracování; 

• komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 

• po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a 

• jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo 

projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit 

na e-mailové adrese obchod@grma.cz. 

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být 

požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji 

mohou být zejména: 

• titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma; 

• adresa nebo sídlo společnosti; 

• datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo; 

• telefonní číslo a fax; 

• e-mailová adresa; 

• stát; 

• číslo partnerské karty Věrnostního programu; 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí 

mladších 16 let nezpracováváme. 

  

mailto:obchod@grma.cz


  

V případě, že jste náš zákazník, zpracováváme o Vás nebo o Vaší společnosti údaje: 

• titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma, pracovní pozice; 

• adresa nebo sídlo společnosti; 

• adresa trvalého bydliště; 

• datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo; 

• telefonní číslo a fax; 

• e-mailová adresa; 

• číslo bankovního účtu; 

• stát; 

• číslo partnerské karty Věrnostního programu; 

• záznam telefonního hovoru v případě volání na Servis – Kontaktní centrum 

• skutečnost, zda máte vůči naší společnosti neuhrazené závazky a pokud ano, 

v jaké výši 

  

V případě, že jste náš dodavatel, zpracováváme o Vás nebo o Vaší společnosti údaje: 

• titul, jméno a příjmení nebo obchodní firma; 

• adresa nebo sídlo společnosti; 

• telefonní číslo a fax; 

• e-mailová adresa; 

• číslo bankovního účtu; 

• stát; 

• skutečnost, zda máte vůči naší společnosti neuhrazené závazky a pokud ano, 

v jaké výši 

 

 

V Kyjově dne 1.9.2021 

 

 

…………………………………………….. 

Lukáš Grmolec 

Jednatel Grma.cz s.r.o 


