
Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů a zákazníků, jejich 
zaměstnanců a zástupců  

 
 

Tímto dokumentem společnost Aircraft Industries, a.s. (dále také jen „my“) poskytuje 
informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů a zákazníků společnosti Aircraft 
Industries, a.s. a jejich zaměstnanců a zástupců („Vy“). 
 
Společnost Aircraft Industries, a.s. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu 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 (dále také jen „Nařízení GDPR“). 
 
Níže uvedené informace se mohou měnit. Jejich aktuální podobu naleznete vždy na 
internetových stránkách www.let.cz v záložce Ochrana osobních údajů. 
 
 
Správcem osobních údajů je: 
Aircraft Industries, a.s. 
IČ 27174841 
sídlo Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 4444 
 
datová schránka:  z74cpiv 
email:    let@let.cz 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován, jelikož není naplněna ani jedna z 
podmínek uvedených v čl. 37 odst. 1 Nařízení GDPR. 
 
 
Kategorie osobních údajů 
Společnost Aircraft Industries, a.s. zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů: 
 
1. identifikační údaje  
Například: jméno, příjmení, akademický titul, IČ, DIČ, pracovní pozice 
 
2. adresní údaje 
Například: adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, telefonní kontakt, emailový 
kontakt, adresa zaměstnavatele 
 
3. údaje o zboží či službách, které od Aircraft Industries, a.s. odebíráte nebo které odebíráme 
my od Vás  
Například: cena zboží či služeb, uplatněné reklamace 
 
4. platební údaje   
Například: bankovní spojení, informace o platební morálce 
 



5. obrazový záznam z kamerového systému v areálu Aircraft Industries, a.s. 
 
6. údaje o vstupu, vjezdu do areálu Aircraft Industries, a.s. a výstupu a výjezdu z něj 
Například: registrační značka vozidla, čas vjezdu do areálu AI 
 
 
Účely a právní důvody zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: 
 
1. plnění právních povinností 
Abychom mohli plnit veškeré povinnosti, které nám ukládá právní řád (např. letecká 
legislativa), musíme zpracovávat Vaše osobní údaje.  
 
2. vedení účetnictví, daňové účely 
Pro řádné vedení účetnictví a plnění daňových povinností zpracováváme Vaše osobní údaje. 
Plníme tak povinnosti, které nám ukládá právní řád ČR.  
 
3. plnění povinností ze smlouvy uzavřené s Vámi, jednání o uzavření smlouvy s Vámi 
Naše spolupráce může probíhat na základě smluv či objednávek. Abychom mohli plnit všechny 
naše povinnosti z takových smluv či objednávek, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. 
 
4. ochrana práv a oprávněných zájmů Aircraft Industries, a.s. a třetích osob 
Stejně jako Vy si i my chráníme naše práva a oprávněné zájmy. Používáme k tomu rozličné 
prostředky, kterými můžeme chránit i práva a oprávněné zájmy třetích osob, např.: 
 
- provoz kamerového systému v areálu Aircraft Industries, a.s. (účelem je ochrana osob a 
majetku), 
- vedení návštěvní knihy (účelem je ochrana osob a majetku), 
- evidence vjezdů a výjezdů vozidly do areálu Aircraft Industries, a.s. (účelem je ochrana osob 
a majetku), 
- vymáhání pohledávek, řešení sporů (účelem je ochrana osob a majetku), 
- archivace, 
- plnění smlouvy uzavřené s Vaším zaměstnavatelem či osobou, kterou zastupujete (pokud jste 
zaměstnanec našeho obchodního partnera, zpracováváme Vaše osobní údaje – např. pracovní 
tel. kontakt, pracovní email – abychom mohli plnit smlouvu uzavřenou s obchodním partnerem, 
který je Vaší zaměstnavatelem nebo kterého zastupujete), 
- přímý marketing. 
 
Pro zpracování Vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno výše, nepotřebujeme Váš souhlas. 
 
 
Příjemci Vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, jejichž služeb využíváme. Aktuální 
seznam zpracovatelů naleznete zde.  
Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby byly Vaše 
osobní údaje náležitě chráněné. 
 
Dále mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny: 

- externím právním zástupcům a konzultantům,  
- osobám, o kterých tak stanoví smlouva uzavřená s Vámi, 



- osobám, které pro nás provádějí audity. 
 
 
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
Obecně Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci. Pokud 
by v konkrétním případě (např. protože tak vyžaduje smlouva uzavřená s Vámi) mělo dojít 
k takovému předání Vašich osobních údajů, budete vždy o tomto úmyslu včas informováni a 
předání proběhne v souladu s právním řádem ČR. 
 
 
Doba zpracování Vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje vždy zpracováváme po dobu vzájemné spolupráce. I poté je můžeme 
zpracovávat, pokud tak stanoví právní řád ČR nebo tak potřebujeme pro ochranu našich práv či 
oprávněných zájmů (zejména pro účely vymáhání pohledávek či řešení vzájemných sporů).  
 
Smlouvy, které jsme s Vámi uzavřeli, archivujeme bez časového omezení, objednávky ovšem 
skartujeme po 10 letech od jejich splnění. 
 
Záznamy z kamerového systému zpracováváme po dobu 7 dní od jejich pořízení. 
Osobní údaje uvedené v návštěvní knize zpracováváme pod dobu 3 let od jejich pořízení. 
Osobní údaje v evidenci vjezdů a výjezdů vozidly do areálu Aircraft Industries, a.s. 
zpracováváme po dobu 5 let od jejich pořízení. 
 
Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány či skartovány. 
 
 
Vaše práva 
Právní řád Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Aircraft 
Industries, a.s. přiznává řadu práv, konkrétně: 
 
1. Právo na přístup 
Toto právo Vám umožňuje žádat po Aircraft Industries, a.s. poskytnutí informací o tom, jaké 
osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely, komu je zpřístupňujeme, odkud jsme je 
získali apod. 
 
2. Právo na opravu 
Pokud máte za to, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné či neaktuální, 
můžete požadovat, abychom zaktualizovali či opravili takové Vaše osobní údaje. 
 
3. Právo na výmaz 
Jestliže již není důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud byly Vaše osobní 
údaje zpracovávány protiprávně či mají být dle právního řádu vymazány, můžete se domáhat, 
abychom tak učinili a Vaše osobní údaje vymazali. 
 
4. Právo na omezení zpracování 
Pokud: 
- popíráte přesnost Vaši osobních údajů, nebo 
- jestliže odmítáte, abychom vymazali Vaše osobní údaje, ačkoliv je jejich zpracování 
protiprávní, nebo 



- námi zpracovávané osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich 
právních nároků, nebo 
- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,  
můžete požadovat, abychom Vaše osobní údaje označili, uložili a mimo to je dále 
nezpracovávali bez Vašeho souhlasu nebo pokud nás k tomu neopravňuje právní řád ČR. 
 
5. Právo na přenositelnost  
Jestliže používáme pro zpracování Vašich osobních údajů výpočetní techniku a Vaše osobní 
údaje zpracováváme za účelem plnění povinností ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, 
můžete po nás požadovat, abychom Vám poskytly Vaše osobní údaje. Údaje jsme Vám povinni 
poskytnout ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Takovým 
formátem může být zejména .pdf, .txt, .csv. 
Dále po nás můžete požadovat, abychom takové osobní údaje předali jiné osobě, kterou určíte. 
 
6. Právo podat stížnost 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní řád ČR, můžete 
podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakt na úřad naleznete zde: 
www.uoou.cz. 
 
7. Právo podat NÁMITKU proti zpracování 
V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (tak jak je 
uvedeno výše), můžete rozporovat takové zpracování a podat proti němu k naší společnosti 
námitku. V takovém případě nemůžeme dále Vaše osobní údaje za takovým účelem 
zpracovávat, ledaže: 

- prokážeme, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních 
údajů, které převažují nad Vašimi zájmy či právy, nebo 

- potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků. 

 
Pokud ovšem podáte námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, přestaneme pro 
tento účel Vaše osobní údaje zpracovávat ihned a bez dalšího. 
 
 
Uplatnění práv 
Všechna Vaše práva můžete uplatnit pouze ve vztahu k Vašim osobním údajům. 
 
Práva můžete uplatnit písemně: 
a) na adrese sídla společnosti:  Aircraft Industries, a.s. 

Na Záhonech 1177 
686 04 Kunovice 
 

b) zasláním žádosti do datové schránky:  z74cpiv 
 
c) zasláním žádosti na email:   let@let.cz 
 
 
Na těchto adresách také můžete vznést další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů.  


