
 

Zásady zpracování osobních údajů pro dodavatele registrované v Wportálu skupiny WITKOWITZ  

 

Vážení dodavatelé, vážení zaměstnanci našich dodavatelů, v rámci tohoto dokumentu Vás informujeme o zpracování osobních údajů ve společnostech strojírenské skupiny 

WITKOWITZ, pokud jste provedli registraci v našem nákupním Wportálu. Dále Vás v dokumentu budeme informovat o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o právech 

souvisejících se zpracováním těchto údajů.  

Při každém jednotlivém zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá opatření pro soulad s Nařízením 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 GDPR“). Dále se řídíme zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a také další legislativou související se zabezpečením osobních i 

obchodních dat. 

Správce osobních údajů 

V rámci Wportálu se jako dodavatel registrujete ve vztahu ke všem společnostem strojírenské skupiny WITKOWITZ. Proto jsou všechny společnosti skupiny WITKOWITZ 

v postavení společných správců.  

Součástí strojírenské skupiny WITKOWITZ a společnými správci Vašich osobních údajů tedy jsou následující společnosti:  

WITKOWITZ, a.s., IČO: 07993293, sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 11107, 

e-mail: info@witkowitz.cz, web: https://witkowitz.cz/,  

WITKOWITZ ENVI a.s., IČO: 04528131, sídlem: Ruská 1142/30, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 

10753, e-mail: envi@witkowitz.cz, web: https://witkowitz-envi.cz/, 

VÍTKOVICE HAMMERING a.s., IČO: 27807088, sídlem: Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod 

sp. zn. B 9275, e-mail: hammering@vitkovice.cz, web: https://vitkovice-hammering.cz/, 

Witkowitz Mechanica, a.s., IČO: 07564813, sídlem: Pohraniční 3017/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod 

sp. zn. B 11247, e-mail: mechanica@witkowitz.cz, web: https://witkowitz-mechanica.cz/, 

WITKOWITZ SLOVAKIA a.s., IČO: 35744618, sídlem: Moldavská cesta 10, Košice - mestská časť Juh 040 11, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Košice I – oddíl: 

Sa, vložka číslo:  1717/V, e-mail: slovakia@witkowitz.sk, web: https://witkowitz.sk/,  

Hutní montáže, a.s., IČO: 15504140, sídlem: Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 

143, e-mail: gr@hutni-montaze.com, web: www.hutni-montaze.cz, 

GEARWORKS a.s., IČO: 25877933, sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2485, 

e-mail: gearworks@gearworks.cz, web: https://www.gearworks.cz/, 

NOEN, a.s., IČO: 25601598, sídlem: Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 

4895, e-mail: noen@noen.cz, web: https://www.noen.cz/cs/, 

VÍTKOVICE ENERGETICKÉ STROJÍRENSTVÍ a.s., IČO: 06977731, sídlem: Pohraniční 3017/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě pod sp. zn. B 11064, e-mail: info@vitkovice-es.cz, web: http://www.vitkovice-es.cz/, 

VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o., IČO: 02147173, sídlem: Pohraniční 3017/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 

pod sp. zn. B 83167, e-mail: info@witkowitz.cz, web: https://witkowitz.cz/vitkovicke-strojirny,  
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Witkowitz Atomica a.s., IČO: 09001638, sídlem: Václavské náměstí 772/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp. zn. B 25162, e-mail: info@witkowitz.cz.  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů  

Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

 Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní dodavatelské vztahy, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat (akademický titul, jméno 

a příjmení, název, obchodní firma, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod.; dále akademický titul, jméno a 

příjmení, funkce a podpis vašich zaměstnanců či pověřených osob),  

 Údaje o zboží a službách, které si u Vás objednáváme, a dodací údaje, 

 Platební údaje, abychom věděli, kam platby ve váš prospěch poukazovat (číslo Vašeho bankovního účtu),  

 Fakturační údaje, abychom vám mohli potvrdit dodací listy a mohli splnit naši povinnost vést účetnictví (jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupeném, 

objednaném nebo dodaném zboží či službě a jejich ceně, 

 Údaje ze vzájemné komunikace související s poskytováním zboží a služeb.  

 

Právní základ zpracování osobních údajů  

Osobní údaje zpracováváme primárně v rámci těchto právních důvodů: 

 zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, 

 zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, 

 zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. 

 

Účel a doba zpracování osobních údajů  

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli vyhodnotit výsledek výběrového řízení zadaného v Wportálu, jednat s Vámi o 

smlouvě, odebrat zboží nebo přijmout službu a hájit své právní nároky. Povinnost zpracovávat Vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, 

o daních z příjmů atp.  

Vaše údaje zadané do Wportálu zpracováváme po dobu, po kterou jste registrovaní v Wportálu. Zároveň platí, že Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání našeho 

smluvního vztahu (včetně trvání záruční doby). Osobní údaje uvedené na účetních dokladech máme povinnost uchovávat až po dobu 10 let.  

Zdroje osobních údajů 

Zpracováváme údaje, které jsme od Vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík), v některý případech i údaje od 

třetích stran.  

Příjemci osobních údajů  

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které se určitým způsobem podílejí na výběrovém řízení zadaném do Wportálu, 

např. zajišťují dostupnost a funkčnost IT systémů, podílejí se na výběru nejvhodnější nabídky apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje 

můžeme sdílet zejména: 

 se společností WITKOWITZ, a.s. za účelem supervize procesů probíhajících v Wportálu,  

 se správci IT systémů a souvisejících služeb, 

 s finančními auditory, poskytovateli právních služeb a jinými odbornými experty.  



V rámci plnění svých zákonných povinností předáváme osobní údaje též veřejným orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, pokud jsou oprávněny vyžádat si o Vás 

určité informace. Údaje poskytujeme pouze tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.  

Způsob zpracování osobních údajů  

Vaše údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně prostřednictvím IT systémů.  

Zabezpečení osobních údajů 

K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Osobní údaje například 

zpracováváme v počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách. Pro přenosy osobních 

údajů s vysokým stupněm důvěrnosti (jako jsou například čísla bankovních účtů nebo hesla) v prostředí internetu využíváme pro jejich ochranu šifrování. 

Práva k zajištění ochrany osobních údajů 

Dle platné legislativy máte jako subjekt údajů (tedy fyzická osoba) tato práva: 

 právo na přístup k osobním údajům,  

 právo na opravu, resp. doplnění,  

 právo na výmaz,  

 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, 

 právo na omezení zpracování,  

 právo vznést námitku, 

 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, včetně profilování, 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (pro případy spadající do pravomoci českých orgánů) a Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky (pro případy spadající do pravomoci slovenských orgánů).  

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak na základě příslušných právních titulů umožňujících převzetí a/nebo čerpání Vámi poskytovaného zboží a služeb, zajištění 

chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, plnění jiných oprávněných zájmů naší společnosti, případně vaše osobní údaje zpracováváme na základě 

vašeho souhlasu.  

Svá práva a podněty plynoucí z Nařízení GDPR můžete uplatnit vůči společnosti, se kterou vstupujete do smluvního vztahu, resp. se kterou jednáte o uzavření smlouvy. Pokud 

jste se pouze zaregistrovali a nijak dále nebyli ve Wportálu aktivní, můžete svá práva a podněty uplatnit u společnosti WITKOWITZ, a.s., IČO: 07993293. Tím není dotčeno Vaše 

právo podle článku 26, odst. 3 Nařízení GDPR.  

Veškerá svá práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, která se podává u tohoto úřadu) můžete uplatnit dopisem 

doručeným na adresu sídla či skrze kontaktní formulář na webových stránkách příslušné společnosti, příp. osobně v sídle dané společnosti. Pokud uplatníte některé ze svých 

práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 

Jsou-li Vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od Vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím 

požadovaných informací nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo můžeme Vaši žádost odmítnout.  

Aktualizace těchto zásad zpracování osobních údajů  

Tyto zásady můžeme průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění. Podpůrně k těmto zásadám se uplatní Zásady 

zpracování osobních údajů zveřejněné na webech jednotlivých společností, resp. na webu společnosti WITKOWITZ, a.s. 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů pro dodavatele registrované v Wportálu skupiny WITKOWITZ jsou platné ode dne 1. 2. 2021. 


