
PŘÍLOHA č. 1

Informace o účelech zpracování osobních údajů

Kontaktní  údaje
správce
(„Společnosti“)

BRANDEIS CLINIC, s.r.o. - Divize Medaprex

IČ 016208514
se sídlem Králodvorská 663/13, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 
C 209172.
tel. +420 226 225 500 | e-mail gabriela.nozickova@medaprex.cz 
ID datové schránky: : r24unct

Účel  zpracování
osobních údajů a právní
základ  a  oprávněné
zájmy,  je-li  na  nich
zpracování založeno

Účel zpracování Právní  základ  zpracování  (čl.
Nařízení)  a  identifikace
případného oprávněného zájmu
správce

Kategorie
dotčených osobních
údajů

Příjemci  nebo
kategorie  příjemců
osobních údajů

Doba uložení údajů

Evidence údajů o 
zákaznících při uzavírání 
kupních smluv, 
dodávkách zboží

- čl. 6 odst. 1 písm. b) - pro 
splnění smlouvy, jejíž smluvní 
stranou je subjekt údajů, nebo 
pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na 
žádost tohoto subjektu údajů 
(zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník)

- identifikační 
- adresní

- zaměstnanci 
Společnosti při 
poskytování služeb 
subjektu údajů 
(zákazníkovi)

- soud v rámci 
občanského či jiného 
řízení

- dopravce pro 
doručení 
objednaného zboží

Osobní údaje 
zákazníka 
zpracovávané na 
základě plnění smluvní 
povinnosti Společnosti 
jsou uchovávány po 
dobu trvání účelu, pro 
který byly poskytnuty

Evidence údajů o 
zákaznících pro účely 
zasílání newsletterů

- čl. 6 odst. 1 písm. a) - souhlas 
se zpracováním svých osobních
údajů 

- identifikační
- adresní

- zaměstnanci 
Společnosti při 
poskytování služeb
subjektu údajů 
(zákazníkovi)

Osobní údaje 
zákazníka 
zpracovávané na 
základě poskytnutého 
souhlasu Společnosti 
jsou uchovávány po 
dobu trvání souhlasu

Zajištění informací pro 
účely správních a 
soudních řízení

- čl. 9 odst. 2 písm. f) - 
zpracování údajů zvláštní 
kategorie je nezbytné pro 
určení, výkon nebo obhajobu 
právních nároků

- identifikační
- adresní

- zaměstnanci 
Společnosti, kteří 
jsou pověření 
šetřením

- správní orgány, státní
orgány

Po dobu šetření a po 
dobu řízení

Vedení kamerových - čl. 6 odst. 1 písm. f) - - audiovizuální - orgány činné Záznamy automaticky 

mailto:gabriela.nozickova@medaprex.cz


záznamů veřejně 
přístupných prostor 
v areálu

zpracování nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů správce, 
spočívajících v ochraně majetku
BC, v zajištění důkazů v případě
porušení bezpečnostních 
opatření pro účely vyšetřování, 
soudních a správních řízení a 
možnosti následné kontroly 
vstupu osob do areálu BC

záznam v trestním řízení 
v případě šetření 
podezření ze 
spáchání trestného 
činu

přemazány smyčkou po
5 dnech, export 
z kamerového 
záznamu je pořizován 
pouze v případě 
potřeby použití 
záznamu pro výkon a 
obhajobu právních 
nároků BC a je 
uchován po dobu trvání
těchto nároků nebo do 
předání záznamu 
příslušnému orgánu

Pořizování  fotografií
zákazníků  před aplikací
výrobku  a  po  něm,
fotografie  zákazníků  s
výrobkem

čl. 6 odst. 1 písm. a) - pacient 
udělil souhlas s pořízením 
fotografie

- vizuální záznam - - uchováván v 
elektronické podobě 
po dobu trvání 
předmětu podnikání 
Správce

Předávání  osobních  údajů
do  třetí  země  mimo  EU
nebo  mezinárodní
organizaci

Není


