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Informace o zpracování osobních údajů pro veřejnost  

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů pro veřejnost, připravené s ohledem na Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 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 (dále 

jen „Nařízení“) a zároveň s ohledem na související předpisy, objasňují, jakým způsobem zpracováváme 

Vaše osobní údaje v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení, zejména našeho Newsletteru, a dále 

jak zpracováváme osobní údaje zachycené kamerovými systémy provozovanými na níže specifikované 

adrese a osobní údaje získané při monitoringu návštěvníků našich webových stránek. 

 

1. Kdo jsme a naše kontaktní údaje 

Pro účely zasílání obchodních sdělení jsou společnými správci společnosti skupiny TPA v České 

republice, tedy:  

- TPA Audit s.r.o., IČO: 60203480;  

- TPA Tax s.r.o., IČO: 26126851; 

- TPA Valuation & Advisory s.r.o., IČO: 25507796; a 

- TPA Corporate Finance s.r.o., IČO: 64583465; 

všechny se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4. 

 

Provozovatelem kamerového systému je společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala 

Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 25463. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů z kamerových záznamů tato 

společnost vystupuje jako správce osobních údajů. 

 

Pro účely monitoringu návštěvníků našich webových stránek využíváme marketingový nástroj 

společnosti Imper CZ, s.r.o., IČO: 28547888 s názvem Leady, který je určený k identifikaci právnických 

osob, které mohou mít zájem o naše služby (bližší informace zde https://imper.cz/gdpr/).  

 

2. Které údaje zpracováváme 

Vaše identifikační a kontaktní údaje 

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovávají společnosti skupiny TPA v rozsahu zejména jméno, 

příjmení, elektronická adresa, příp. i firemní telefon a pracovní pozice (v případě nástroje Leady).  

 

https://imper.cz/gdpr/
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Údaje zachycené kamerovými systémy 

Při poskytování našich služeb zpracováváme údaje, které byly zachyceny našimi kamerovými systémy 

provozovanými na adrese Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4. Naše kamerové záznamy 

obsahují obrazový a zvukový záznam osob, objektů, událostí, a umožňují nám sledovat bezpečnost 

našeho majetku, majetku našich klientů a zaměstnanců. Kamerový systém je v nepřetržitém provozu a 

snímá prostor vstupu do našich prostor a recepce. 

 

3. Jak údaje využíváme 

Zasílání obchodních sdělení  

Identifikační a kontaktní údaje našich klientů, potenciálních klientů, obchodních partnerů a dalších 

zájemců zpracováváme pro účely zasílání obchodní sdělení o službách společností TPA včetně 

Newsletteru společností TPA, které pro tento účel vystupují jako společní správci. Společní správci 

vymezili své podíly na odpovědnosti za plnění povinností dle Nařízení tak, že každý z nich nese plnou 

odpovědnost za poskytování informací a umožnění výkonů práv, které Nařízení stanoví. Tyto údaje 

zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není 

zákonnou ani smluvní povinností, jejich neposkytnutí nám však znemožní zasílání Newsletteru. 

 

Kamerové systémy 

Osobní údaje osob navštěvujících naše prostory zpracováváme pro účely předcházení trestné činnosti, 

zajištění ochrany našeho majetku a majetku našich klientů a zaměstnanců, odhalení kriminality i 

zajištění Vaší bezpečnosti. Využíváme kamerové systémy, které zaznamenávají Váš příchod a odchod 

z našich prostor, a tedy vytvářejí kamerové záznamy. O monitorování prostorů Vás informujeme 

označením příslušným piktogramem s odkazem. Tyto údaje zpracováváme na základě našich 

oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností, 

ale jejich neposkytnutí může vést k odmítnutí přístupu do našich prostor. 

Zároveň Vám zaručujeme, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do 

třetích zemí mimo území Evropské Unie, resp. EHP či do mezinárodních organizací. 

Zároveň Vás ubezpečujeme, že při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované 

individuální rozhodování ani profilování. 

 

Marketingový nástroj Leady  

Při využívání tohoto nástroje může docházet ke zpracování některých osobních údajů statutárních 

zástupců právnických osob (příp. členů jiných orgánů, zaměstnanců či jiných spolupracovníků), které 

jsou získávány prostřednictvím tzv. marketingových cookies se souhlasem návštěvníka naší webové 

stránky.  
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4. Jiní příjemci  

Osobní údaje sdílíme s právnickými a fyzickými osobami, státními orgány a veřejnými institucemi a 

v případě kamerových záznamů i s ostatními společnostmi TPA, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni 

o tom, že přístup k takovým informacím, jejich použití, uchovávání a zpřístupnění je přiměřeně nezbytné 

pro: 

(a) dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy; 

(b) uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení; 

(c) postup zaměřený na řešení podvodu, technických komplikací či bezpečnostních incidentů; 

(d) ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti naší společnosti, našich klientů anebo 

veřejnosti tak, jak to vyžadují anebo dovolují právní předpisy. 

 

5. Jak můžete nakládat s Vašimi údaji  

Jako subjekt údajů, máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními 

údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) osobně na adrese našeho sídla, (ii) elektronicky 

prostřednictvím e-mailu na adrese: gdpr@tpa-group.cz, anebo (iii) písemně na adrese našeho sídla.  

Podle platných právních předpisů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů: 

▪ právo na přístup a opravu – máte právo požadovat od společnosti potvrzení, jaké osobní údaje 

zpracováváme a máte právo na informace o tomto zpracování uvedené v článku 15 Nařízení. 

V případě, že jsou zpracovávané údaje nepřesné, máte právo žádat o jejich opravu či doplnění; 

▪ právo na výmaz – budou-li splněny podmínky článku 17 Nařízení, máte právo žádat o výmaz 

svých osobních údajů, a to zejména v případě, pokud společnost již nebude tyto osobní údaje pro 

účely, pro jaké byly zpracovány, již dále potřebovat, či pokud společnost Vaše osobní údaje 

zpracovávala protiprávně; 

▪ právo na přenositelnost – je-li zpracování založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy a 

provádí se automatizovaně, máte právo obdržet od společnosti své osobní údaje, a to ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, 

může společnost na základě Vaší žádosti předat Vaše osobní údaje jinému správci; 

▪ právo na omezení – dle článku 18 Nařízení máte právo na omezení zpracování osobních údajů 

společností, a to zejména v případě, že popíráte přesnost osobních údajů – společnost omezí 

zpracování na dobu ověření přesnosti údajů - nebo pokud vznesete námitku – společnost omezí 

zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad 
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oprávněnými důvody Vás jako subjektu údajů. Po dobu omezení budou Vaše údaje, s výjimkou 

jejich uložení, zpracovány, pouze s Vaším souhlasem nebo k určení, výkonu nebo obhajobě 

právních nároků společnosti, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu; 

▪ právo vznést námitku – pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely oprávněných 

zájmů společnosti či třetí strany a mají-li Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující 

ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy společnosti či třetí strany, pak máte 

právo vznést námitku proti takovému zpracování. V takovém případě společnost osobní údaje již 

nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které 

převažují nad Vašimi právy a svobodami, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely marketingu, máte právo vznést námitku 

kdykoli bez dalšího; 

▪ právo na stížnost – pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení 

právních předpisů, můžete podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České 

republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.  

6. Odkud máme Vaše údaje 

Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás nebo v případě kamerových záznamů z 

monitorování či zaznamenávání Vaší činnosti, příp. i od provozovatele marketingového nástroje Leady.  

 

7. Jak dlouho a kde údaje uchováváme  

Osobní údaje zpracovávané pro účely zasílání obchodních sdělení využíváme a uchováváme po dobu 

trvání Vašeho smluvního vztahu se společnostmi TPA a 1 rok po jeho ukončení. Pokud takový smluvní 

vztah neexistuje, tak po dobu 1 roku od doby, kdy kontaktní a identifikační údaje přestaly být využívány 

pro zasílání obchodních sdělení.  

Osobní údaje získané z kamerových záznamů využíváme a uchováváme po dobu maximálně 21 dní od 

jejich získání. 

Osobní údaje získané při využívání marketingového nástroje Leady využíváme a uchováváme po dobu 

trvání smlouvy s provozovatelem nástroje, nejpozději 1 měsíc po jejím ukončení.  

 

 

 

http://www.uoou.cz/

