
PTS Josef Solnař, s.r.o.
U Hrůbků 170
709 00  Ostrava - Nová Ves
Tel: +420 596 744 163-4
Email: info@ptsndt.com

PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
Jánošíkova 264
010 01  Žilina
Tel: +421 (0)412 792 072
Email: slovakia@ptsndt.com

PTS Polska
Przemysłova 3
44-203  Rybnik
Tel: (+48 32) 757 83 59
Email: polska@ptsndt.com

PTS Ukraina
пр. Трубников 91, офис 1/1
Никополь
Tel: +38 0566 639914
Email: ukraine@ptsndt.com

PTS Josef Solnař, s.r.o.
Pod Višňovkou 23
140 00  Praha 4
Tel: +420 730 520 070
Email: praha@ptsndt.com

PTS România
str. Uranus nr. 9, bl. 9, sc. A , ap. 4
500 361  Brașov
Tel: +40 754 453 231
Email: maracine@ptsndt.com

www.ptsndt.com

FULL SERVICE NDT

FULL SERVICE NDT

Jsme firma, která své produkty a služby nabízí hlavně podnikajícím subjektům (jejichž údaje jsou veřejně dostupné), přesto 
se řídíme následujícími zásadami. 

 
 

„ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ”

VYMEZENÍ
Společnost PTS Josef Solnař, s.r.o. sídlem: U Hrůbků 170/18, Nová Ves, 709 00 Ostrava IČO: 26872951, v rámci své činnos� je 
správcem osobních údajů svých zákazníků. Registrovaná na Úřadu pro ochranu osobních údajů, reg. číslo subjektu: 00025773. 

ROZSAH ZPRACOVÁN
Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
ź iden�fikační údaje: jméno, příjmení, u účastníků kurzů a zkoušek navíc: datum narození, rodné číslo
ź kontaktní údaje: adresa doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon (dále jen „osobní údaje“)
ź fakturační údaje  
 
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
Spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely:
ź uzavření kupní smlouvy a plnění práv a povinnos� z ní vzniklých
ź uzavření a plnění smluv resp. za účelem poskytnu� služeb
ź ke komunikaci s Vámi
ź zasílání nevyžádaných obchodních sdělní (tj. nabídek, katalogů) z �tulu oprávněného zájmu (tj. na základě existence 

předchozího obchodního vztahu k odesilateli). Zákazník (klient) má právo kdykoliv vyslovit nesouhlas se zasíláním těchto 
obchodních sdělení. Nesouhlas zašlete: carbol@ptsndt.com

ź zasílání nevyžádaných obchodních sdělní po udělení souhlasu (e-shop) se zpracováním osobních údajů zákazníkem. Souhlas 
může zákazník (klient) kdykoliv odvolat. Odvolání zašlete: carbol@ptsndt.com

ź ke komunikaci s Vámi při vyplňování průzkumu spokojenos� zákazníků pro analy�cké účely
ź k jiným administra�vním účelům (účetních a fakturačních údajů)
ź pro účely kvalifikace a cer�fikace NDT pracovníků (uchazeči kurzů a zkoušek)

CO S VAŠIMI DATY DĚLÁME 
Veškerá data získaná od zákazníků (klientů) využíváme pouze pro vnitřní potřeby společnos�, nejsou předávány tře�m 
stranám, vyjma těchto případů:
ź Vaše osobní údaje budou zpřístupněny přepravním společnostem (DHL, PPL, ČESKÁ POŠTA, DPDGroup, GSL, FedEx, TNT) za 

účelem doručení zboží.
ź Osobní data účastníků (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, email, telefon) kurzů a zkoušek budou předány 

cer�fikačnímu orgánu  TÜV NORD Czech s.r.o. pro účely iden�fikace a k vydání cer�fikátu. (Data předáváme na základě 
oprávněného právního důvodu - zpracování je nezbytné pro splnění objednané služby.  Přesto jsme se rozhodli zpracovávat 
Vaše osobní údaje, (tj. osobní údaje účastníků kurzů a zkoušek), na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním. 

 
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ  
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně v �štěné a elektronické podobě. Automa�cké zpracování osobních údajů ani 
profilování neprovádíme.

BEZPEČNOST
Osobní údaje uložíme bezpečným způsobem ve vlastní vnitropodnikové sí�, chráněné bránou firewall. Tyto osobní údaje jsou 
dostupné pouze důvěryhodným zaměstnancům společnos� PTS Josef Solnař, s.r.o. 
 
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu nezbytně nutnou k účelům, na jaké byly shromážděny.  
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DOBROVOLNOST
Subjekt údajů poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně.

PRÁVA ZÁKAZNÍKA (fyzických osob) SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Máte právo:
 1. na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o své osobě (především uchazeči kurzů) v rozsahu informací o účelu 
zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 2. opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoliv osobní údaje, které se týkají Vaší osoby, odvolat svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů, odstranit Vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoliv dotazy, 
připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblas� ochrany osobních údajů, obraťte se, prosím, na nás:  

Kontakt: 

Pevná linka: +420 596 744 163  

Mobilní telefonu: +420 776 306 051  

Email: carbol@ptsndt.com,  sindlerova@ptsndt.com 

Kontakt pro písemné sdělení: PTS Josef Solnař s.r.o., U Hrůbků 170, 709 00 Ostrava 

Pracovník:  Ing. Jan Carbol, Ing. Kateřina Šindlerová
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