
Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů 

V této sekci naleznete přehled hlavních principů ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, 
kterými se řídí obchodní společnost FreshFlow Systems s.r.o., se sídlem Pražská 636, 252 41 Dolní 
Břežany, IČO: 242 99 057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
C, vložka 194216 (dále jen „Společnost“). 

Společnost zpracovává osobní údaje (tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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, 
GDPR) a dalšími relevantními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování údajů probíhá na území 
České republiky a Společnost nemá v úmyslu tyto údaje předávat do třetích zemí mimo Evropskou unii. 

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytnou 
pro vypořádání vzájemných práv a povinností, případně po dobu stanovenou obecně závaznými 
právními předpisy. 

Společnost chrání osobní údaje, které zpracovává, prostřednictvím technických a organizačních 
opatření tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům nebo k jejich 
jinému zneužití. Společnost si pečlivě vybírá své obchodní partnery, kteří pro Společnost dále 
zpracovávají některé údaje. Tito subzpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nejsou oprávněni 
využít jim poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly Společností zpřístupněny. 
Aktuální seznam subzpracovatelů je vždy k dispozici v sídle Společnosti. Vyžadují-li to dále právní 
předpisy, je Společnost povinna některé osobní údaje předat orgánům veřejné moci (např. Policii ČR či 
jiným orgánům činným v trestním řízení apod.). 

Osobní údaje jsou Společností technicky a organizačně zabezpečeny s ohledem na aktuální stav 
technologií. Společnost pravidelně kontroluje, zda počítačový program Společnosti - FRESHFLOW 
(dále jen „Software“) neobsahuje slabiny, nedošlo k porušení zabezpečení či nebyl vystaven útoku. 
Společnost používá taková bezpečností opatření, aby, pokud je to možné, nedošlo k neoprávněnému 
přístupu k osobním údajům, aby k nim nezískala přístup třetí osoba, nebyly zkopírovány, zveřejněny, 
pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření užívaných Společností. Přijatá opatření 
jsou taktéž pravidelně aktualizována. 

Společnost upozorňuje, že Software (resp. případné databáze) může obsahovat odkazy na externí 
webové stránky, na něž se nevztahují tyto Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů. 
Společnost rovněž upozorňuje, že webové stránky či programy subzpracovatelů mohou podléhat 
odlišným zásadám ochrany soukromí a zpracování osobních údajů a jejich používání podléhá 
ustanovením v nich obsaženým. 

V případě, že v rámci Software jeho uživatel vstupujete do sekce s přihlašováním, má povinnost chránit 
přístupová práva před jejich zneužitím třetími osobami. Zjistí-li, že došlo k neoprávněnému přístupu a 
narušení zabezpečení ve vztahu k přístupovým údajům, má povinnost o tom bezodkladně informovat 
Společnost. 

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, prosím, 
kontaktujte MUDr. Ján Rosa, jan.rosa@freshflow.cz 


