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Zásady ochrany osobních údajů BMT Medical Technology s.r.o.
Společnost BMT Medical Technology s.r.o. (dále BMT), se sídlem Cejl 157/50, Zábrdovice,
602 00 Brno, IČ: 463 469 96. DIČ: CZ46346996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 58436, http://www.bmt.cz, tel.: +420 545
537 111, e‐mail: mail.@bmt.cz, v souvislosti s plněním zejména svých smluvních práv a
povinností a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, přijaté
dne 27. 4. 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“), shromažďuje, uchovává a dále zpracovává
(zpravidla automatizovaně) osobní údaje (zejména jméno, příjmení, adresu, e‐mailové
spojení, telefonní číslo) zejména svých odběratelů a dodavatelů ‐ fyzických osob, tzn. jejich
zaměstnanců. Stejně tak nakládá s osobními údaji statutárních orgánů, členů statutárních
orgánů, případně zaměstnanců těchto osob (dále společně rovněž jen „subjekt údajů“).
BMT je podle shora cit. nařízení správcem, příp. zpracovatelem osobních údajů, a to v
souladu s platnými zákony České republiky, zejména s novým zákonem o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“).
Veškeré údaje, získané od subjektu údajů v průběhu kontraktačního procesu a následné
obchodní spolupráce, jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu BMT, zejména za účelem
úspěšného splnění smlouvy a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací,
vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby. Dále slouží pro vytváření interního
souboru informací, vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti subjektu údajů a nejsou
poskytovány třetím osobám.
Osobní údaje subjektu údajů tak zpracovává pouze BMT, resp. jeho pověření zaměstnanci,
kteří byli proškoleni o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje
subjektů údajů předávány v minimálním rozsahu, jež je nutný pro řádné doručení zboží.
BMT osobní údaje subjektu údajů zpracovává po dobu nezbytnou k naplnění výše
označených účelů, přičemž tato doba je určena jednak trváním smlouvy a jednak je
ohraničena maximální délkou běhu příslušných zákonných lhůt určených k uplatnění práv
nebo splnění povinností, které s účely zpracování souvisí. Poskytnutí osobních údajů
subjektu údajů za účelem plnění smlouvy je nezbytné k úspěšnému splnění této smlouvy a v
případě jejich neposkytnutí může BMT odmítnout nabídku k jejímu uzavření.
Osobní údaje subjektu údajů jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zpracovává je přímo BMT
jako správce, a to v písemné i elektronické formě, manuálně i elektronicky.
Osobní údaje jsou pro BMT zpracovávány dalšími subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se
kterými BMT jako správce má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v oblasti
správy informačních systémů, včetně webhostingu, účetního a daňového poradenství apod.,
a společností MMM Münchener Medizin Mechanik GbH, se sídlem Semmelweisstr. 6, 82152
Planegg, Spolková republika Německo, která je ovládající osobou BMT.
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Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních
předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.). Aktuální seznam zpracovatelů
spolupracujících s BMT zašle BMT na žádost subjektu údajů na jeho e‐mailovou adresu.
Odběratel dále výslovně souhlasí s tím, aby e‐mailové spojení a telefonní číslo byly současně
ze strany BMT použity k zasílání obchodních sdělení /marketingových informací, tj. za účelem
sdělení aktuálních nabídek BMT, informací o jeho nových výrobcích, obchodních akcích,
apod./ Poskytnutí uvedených údajů odběratelem za tímto účelem je dobrovolné a odběratel
je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným BMT i na jeho e
mail nebo webovou stránku uvedenou shora.
Subjekt údajů byl při podpisu smlouvy a ohledně údajů předaných BMT při vyjednávání o
jejím uzavření ve chvíli jejich předání informován o dalších skutečnostech dotýkajících se
zpracování osobních údajů BMT, stejně tak jako o právech subjektu údajů, a to s účinností
25. 5. 2018 ve smyslu „GDPR“, zejména o:
‐právu požadovat přístup k osobním údajům, které BMT zpracovává, čímž se rozumí právo
získat od BMT potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a
pokud je tomu tak, o právu získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím
uvedeným v čl. 15 „GDPR“,
‐právu požadovat opravu osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou
nepřesné,
‐s přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také
doplnění neúplných osobních údajů,
‐právu požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
‐právu požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
‐právu získat osobní údaje, které se ho týkají a (i) které prodávající zpracovává s jeho
souhlasem, nebo, které zpracovává pro plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na jeho žádost a
‐právu vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR z důvodů týkajících se jeho
konkrétní situace.
Osobní pořízení a použití fotografií garantuje BMT subjektu údajů jeho předchozím a
výslovným souhlasem, v podobě podepsaného „Informovaného souhlasu“, jehož doslovný
text uveřejňuje BMT rovněž na svých webových stránkách společnosti BMT Medical
Technology s.r.o., sekce „ GDPR“, linka: https://www.bmt.cz.

