
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou určeny akcionářům a členům orgánů společnosti 

EURONICS ČR a.s., IČ: 25572211, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3059 (dále jen „Společnost“). 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou případně určeny též držitelům cenných papírů 

emitovaných Společností, a jiným fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány ze strany 

Společnosti v souvislosti s plněním jejích zákonných korporačních povinností anebo smluvních 

povinností. 

 

Společnost zpracovává osobní údaje výše uvedených osob za účelem splnění svých zákonných 

povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), ze zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, 

ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2013 Sb., o 

investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 

Společnost zpracovává identifikační údaje a základní kontaktní údaje. V případě akcionářů a vlastníků 

cenných papírů emitovaných Společností zpracovává další údaje, zejména údaje týkající se účasti osoby 

na Společnosti v souladu se ZOK. V případě členů orgánů zpracovává Společnost údaje související 

s výkonem funkce člena orgánu Společnosti. V případě akcionářů zpracovává Společnost údaje 

související s výkonem jejich práv a povinností.  

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění právních povinností Společnosti a 

případně plnění smlouvy uzavřené Společností.  

Ke zpracování osobních údajů není vyžadován souhlas osob, jejichž údaje jsou zpracovávány. 

Osobní údaje mohou být v některých případech předány k administrativnímu zpracování některé 

společnosti v rámci koncernu, do kterého náleží Společnost. Údaje mohou být předány orgánům moci 

veřejné. Některé údaje uvedené na seznamech akcionářů mohou být předány jiným akcionářům v rámci 

žádosti o výpis z těchto seznamů. 

Osobní údaje nejsou předávány mimo Evropský hospodářský prostor. 

Práva subjektů údajů: 

(a) právo na přístup k informacím; 

(b) právo na výmaz osobních údajů; 

(c) právo na omezení zpracování osobních údajů; 

(d) právo na přenos osobních údajů; 

(e) právo odvolat udělený souhlas se zpracováním; 

(f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě svého oprávněného zájmu 

anebo proti zpracování pro účely přímého marketingu; 

(g) právo na podání stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů. 



Zpracování osobních údajů provádí Společnost nejdéle po dobu, kterou jí ukládají příslušné zákony. 

S ohledem na korporační povahu většiny dotčených dokumentů obsahujících tyto osobní údaje, 

povinnost uschovávat dokumenty trvá po dobu existence Společnosti. 

 

Kontaktní údaje Společnosti v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů. 

(a) Doručovací adresa:  EURONICS ČR a.s. 

náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín 

(b) E-mail:   gdpr@hptronic.cz  

* * * * *
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