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INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ POTENCIÁLNÍCH DODAVATELŮ A DODAVATELŮ, KTEŘÍ JSOU 
FYZICKÝMI OSOBAMI, POTENCIÁLNÍCH KLIENTŮ A KLIENTŮ, KTEŘÍ JSOU FYZICKÝMI OSOBAMI, A 

FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ ZASTUPUJÍ PRÁVNICKÉ OSOBY  
(dále jen „GDPR informace“) 

 
Správce údajů  
 

 Za zpracování údajů níže uvedených kategorií subjektů údajů nese odpovědnost obchodní společnost Perfect 
Crowd s.r.o., IČ: 275 87 673, se sídlem Tusarova 1235/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 117254, která je správcem 
údajů (dále jen „společnost Perfect Crowd“). 

 

 Kontaktní údaje společnosti Perfect Crowd 
 adresa:  Tusarova 1235/32  

Praha 7 - Holešovice 
PSČ 170 00 

 e-mailová adresa:  info@perfectcrowd.com 
 

 Společnost Perfect Crowd není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Kategorie subjektů údajů 
 

 Potenciální dodavatel, tj. fyzická osoba, se kterou vede společnost Perfect Crowd jednání směřující 
k uzavření smlouvy, na základě které by tato osoba poskytovala společnosti Perfect Crowd jakékoli plnění 
(dále jen „smlouva o dodávce služeb“). 
 

 Dodavatel, tj. fyzická osoba, která poskytuje společnosti Perfect Crowd jakékoli plnění na základě uzavřené 
smlouvy o dodávce služeb (smlouva o dodávce služeb může být uzavřena písemně či ústně). 

 

 Potenciální klient, tj. fyzická osoba, se kterou vede společnost Perfect Crowd jednání směřující k uzavření 
smlouvy, na základě které by společnost Perfect Crowd poskytovala této osobě jakékoli plnění (dále jen 
„smlouva o poskytnutí služeb“). 

 

 Klient, tj. fyzická osoba, které společnost Perfect Crowd poskytuje jakékoli plnění na základě uzavřené 
smlouvy o poskytnutí služeb (smlouva o poskytnutí plnění může být uzavřena písemně či ústně). 

 

 Zástupce právnické osoby, tj. fyzická osoba, která zastupuje právnickou osobu (dodavatele či potenciálního 
dodavatele, resp. klienta či potenciálního klienta) a která z této pozice (např. statutární orgán, zaměstnanec 
apod.) jedná se společností Perfect Crowd. 

 
Kategorie zpracovávaných údajů 
 

 Společnost Perfect Crowd zpracovává pouze obecné údaje, nikoli údaje ze zvláštní kategorie (tj. údaje 
vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém 
přesvědčení nebo o členství v odborech, dále genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné 
identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu, o sexuálním životě či sexuální orientaci). 

 
Důvod a účel zpracování údajů a zpracovávané údaje 
 

 Údaje dodavatelů a klientů 
 
 společnost Perfect Crowd zpracovává údaje dodavatelů a klientů z důvodu „smlouvy“, a to příslušné 

smlouvy o dodávce služeb, resp. příslušné smlouvy poskytnutí služeb. Z důvodu plnění práv a povinností 
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ze smlouvy o dodávce služeb, resp. smlouvy o poskytnutí služeb, zpracovává společnost Perfect Crowd 
údaje dodavatelů, resp. klientů, pro tyto účely: 

 
 „identifikace dodavatele, resp. klienta“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd zejména 

jméno, příjmení, příp. akademický titul, IČO, sídlo 
 
 „komunikace s dodavatelem, resp. s klientem“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd 

zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo a sídlo 
 
 „specifikace poskytované služby“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd zejména 

údaje obsažené ve smlouvě o dodávce služeb, resp. ve smlouvě o poskytnutí služeb, v e-mailové či 
písemné komunikaci nebo v písemných záznamech z verbální komunikace mezi společností Perfect 
Crowd a dodavatelem, resp. klientem  

 
(poskytování výše uvedených údajů je smluvním požadavkem, jakož i požadavkem, který je nutné uvést 
do smlouvy o dodávce služeb, resp. do smlouvy o poskytnutí služeb; v případě neposkytnutí výše 
uvedených údajů, které společnost Perfect Crowd potřebuje k tomu, aby mohla řádně plnit smlouvu o 
dodávce služeb, resp. smlouvu o poskytnutí služeb, bude společnost Perfect Crowd nucena od této 
smlouvy o dodávce služeb, resp. smlouvy o poskytnutí služeb, odstoupit) 
 

 společnost Perfect Crowd dále zpracovává údaje dodavatele, resp. klienta, z důvodu plnění „právní 
povinnosti“, a to konkrétně povinností založených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném 
znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, a zákonem č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, v účinném znění. Z důvodu plnění povinností uložených výše uvedenými právními 
předpisy zpracovává společnost Perfect Crowd údaje dodavatele, resp. klienta, pro tento účel: 

 
 „dostatečně určitá identifikace účetní operace“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd 

zejména jméno, příjmení, příp. akademický titul, IČO, sídlo, DIČ, číslo účtu, údaje obsažené v účetních 
dokladech a údaje obsažené ve smlouvě o dodávce služeb, resp. ve smlouvě o poskytnutí služeb 

 
(poskytování výše uvedených údajů je zákonným požadavkem; v případě neposkytnutí výše uvedených 
údajů, které společnost Perfect Crowd potřebuje k tomu, aby mohla řádně plnit povinnosti uložené jí výše 
uvedenými právními předpisy, bude společnost Perfect Crowd nucena od výše uvedené smlouvy o 
dodávce služeb, resp. smlouvy o poskytnutí služeb, odstoupit) 

 
 společnost Perfect Crowd dále zpracovává údaje dodavatele, resp. klienta, z důvodu „oprávněného 

zájmu“, a to konkrétně zájmu společnosti Perfect Crowd na tom, aby mohla hájit svá práva a oprávněné 
zájmy vyplývající ze smluvního vztahu založeného smlouvou o dodávce služeb, resp. smlouvou o 
poskytnutí služeb. Za tímto účelem zpracovává společnost Perfect Crowd zejména tyto údaje dodavatele, 
resp. klienta - jméno, příjmení, příp. akademický titul, IČO, místo podnikání / sídlo, DIČ, číslo účtu, e-
mailovou adresu, telefonní číslo, údaje obsažené v účetních dokladech a údaje obsažené v e-mailové či 
písemné komunikaci nebo v písemných záznamech z verbální komunikace mezi společností Perfect 
Crowd a dodavatelem, resp. klientem, a ve smlouvě o dodávce služeb, resp. ve smlouvě o poskytnutí 
služeb 

 

 Údaje potenciálních dodavatelů a potenciálních klientů 
 
 společnost Perfect Crowd zpracovává údaje potenciálního dodavatele, resp. potenciálního klienta, z 

důvodu „oprávněného zájmu“, a to konkrétně zájmu společnosti Perfect Crowd na tom, aby mohla vést 
jednání s potenciálním dodavatelem, resp. s potenciálním klientem, směřující k uzavření smlouvy o 
dodávce služeb, resp. smlouvy o poskytnutí služeb, a případně uplatnit předsmluvní odpovědnost nebo 
hájit práva a oprávněné zájmy z předsmluvní odpovědnosti z jednání směřujících k uzavření smlouvy o 
dodávce služeb, resp. smlouvy o poskytnutí služeb. Za tímto účelem zpracovává společnost Perfect 
Crowd zejména tyto údaje potenciálního dodavatele, resp. potenciálního klienta - jméno, příjmení, příp. 
akademický titul, IČO, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaje obsažené v e-mailové či písemné 
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komunikaci nebo v písemných záznamech z verbální komunikace mezi společností Perfect Crowd a 
potenciálním dodavatelem, resp. potenciálním klientem  

 

 Údaje zástupců právnické osoby 
 
 společnost Perfect Crowd zpracovává údaje zástupce právnické osoby – dodavatele, resp. klienta – z 

důvodu „smlouvy“, a to příslušné smlouvy s právnickou osobou. Z důvodu plnění práv a povinností z této 
smlouvy s právnickou osobou zpracovává společnost Perfect Crowd údaje zástupce právnické osoby pro 
tyto účely: 

 
 „identifikace zástupce právnické osoby“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd 

zejména jméno, příjmení, příp. akademický titul a pracovní pozici 
 
 „komunikace se zástupcem právnické osoby“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd 

zejména e-mailovou adresu a telefonní číslo 
 
(poskytování výše uvedených údajů je smluvním požadavkem; v případě neposkytnutí výše uvedených 
údajů, které společnost Perfect Crowd potřebuje k tomu, aby mohla řádně plnit smlouvu s právnickou 
osobou, bude společnost Perfect Crowd nucena od této smlouvy o dodávce služeb, resp. smlouvy o 
poskytnutí služeb, odstoupit) 
 

 společnost Perfect Crowd zpracovává údaje zástupce právnické osoby – potenciálního dodavatele, resp. 
potenciálního klienta – z důvodu „oprávněného zájmu“, a to konkrétně zájmu společnosti Perfect Crowd na 
tom, aby mohla vést prostřednictvím zástupce právnické osoby (potenciálního dodavatele, resp. 
potenciálního klienta) jednání s potenciálním dodavatelem, resp. s potenciálním klientem, směřující 
k uzavření příslušné smlouvy s právnickou osobou. Z tohoto důvodu zpracovává společnost Perfect 
Crowd údaje zástupce právnické osoby pro tyto účely: 

 
 „identifikace zástupce právnické osoby“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd 

zejména jméno, příjmení, příp. akademický titul a pracovní pozici 
 
 „komunikace se zástupcem právnické osoby“ – pro tento účel zpracovává společnost Perfect Crowd 

zejména e-mailovou adresu a telefonní číslo 
 

 společnost Perfect Crowd dále zpracovává údaje zástupce právnické osoby – dodavatele či potenciálního 
dodavatele, resp. klienta či potenciálního klienta – z důvodu „oprávněného zájmu“, a to konkrétně zájmu 
společnosti Perfect Crowd na tom, aby mohla: 
 uplatnit předsmluvní odpovědnost nebo hájit práva a oprávněné zájmy z předsmluvní odpovědnosti 

z jednání směřujících k uzavření smlouvy s právnickou osobou, 
 mohla hájit svá práva a oprávněné zájmy vyplývající ze smluvního vztahu založeného smlouvou 

s právnicko osobou.  
Za tímto účelem zpracovává společnost Perfect Crowd zejména tyto údaje zástupce právnické osoby - 
jméno, příjmení, příp. akademický titul, pracovní pozici, e-mailovou adresu a telefonní číslo 

 
Doba zpracování údajů 
 

 Údaje zpracovávané z důvodu „smlouvy“ bude společnost Perfect Crowd zpracovávat po dobu účinnosti 
příslušné smlouvy (tj. smlouvy o dodávce služeb, smlouvy o poskytnutí služeb a/nebo smlouvy s právnickou 
osobou). 

  

 Údaje zpracovávané z důvodu „právní povinnosti“ bude společnost Perfect Crowd zpracovávat po dobu 10 let 
od konce účetního období, v němž proběhla účetní operace. 

 

 Údaje zpracovávané z důvodu „oprávněného zájmu“ bude společnost Perfect Crowd zpracovávat po dobu, 
než bude uzavřena příslušná smlouva (tj. smlouva o dodávce služeb, smlouva o poskytnutí služeb a/nebo 
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smlouva s právnickou osobou), po dobu, kdy lze uplatnit předsmluvní odpovědnost z jednání směřujících 
k uzavření příslušné smlouvy (tj. smlouvy o dodávce služeb, smlouvy o poskytnutí služeb a/nebo smlouvy 
s právnickou osobou) a/nebo po dobu, po kterou lze uplatnit práva a povinnosti z příslušné smlouvy (tj. 
smlouvy o dodávce služeb, smlouvy o poskytnutí služeb a/nebo smlouvy s právnickou osobou). 

 
Příjemci údajů a předávání údajů 
 

 Údaje zpracovávané z důvodu „smlouvy“ zpracovávají zejména zaměstnanci společnosti Perfect Crowd a 
dále pak její dodavatelé, kteří se společností Perfect Crowd spolupracují při realizaci výzkumů na základě 
příslušných dodavatelských smluv.  
 

 Údaje zpracovávané z důvodu „právní povinnosti“ zpracovává účetní, s níž má společnost Perfect Crowd 
uzavřenou příslušnou smlouvu o vedení účetnictví. Tyto údaje by společnost Perfect Crowd též musela 
zpřístupnit finančnímu úřadu v případě nařízené kontroly. 

 

 Údaje zpracovávané z důvodu „oprávněného zájmu“ zpracovávají zejména zaměstnanci společnosti Perfect 
Crowd, její dodavatelé, kteří se společností Perfect Crowd spolupracují při realizaci výzkumů na základě 
příslušných dodavatelských smluv, a případně též právní zástupce společnosti Perfect Crowd a příslušný 
soud. 

 

 Společnost Perfect Crowd nepředává údaje třetím stranám, s výjimkou výše uvedených, ani do třetích zemí 
ani mezinárodním organizacím. 

 
Práva související s ochranou údajů 
 

 Právo na přístup k údajům, a to: 
 právo získat od společnosti Perfect Crowd potvrzení o tom, zda údaje subjektu údajů zpracovává či 

nezpracovává 
 právo získat přístup k údajům, tj. kopii zpracovávaných údajů 
 právo získat přístup k informacím týkajícím se zpracování údajů subjektu údajů, přičemž veškeré tyto 

informace jsou obsaženy v této GDPR informaci  
 

 Právo na opravu údajů, a to: 
 právo na opravu nepřesných údajů 
 právo na doplnění neúplných údajů 
 

 Právo na výmaz, a to v těchto případech: 
 pomine poslední účel zpracování údajů 
 protiprávní zpracování údajů 
 stanoví tak právní řád Evropské unie nebo České republiky 
ledaže je zpracování údajů potřebné pro výkon práva na svobodu a informace, pro splnění právní povinnosti 
stanovené právním řádem Evropské unie nebo České republiky, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu, pro 
účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, 
nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 

 

 Právo na omezení zpracování údajů, a to v těchto případech: 
 popření přesnosti údajů po dobu, než společnost Perfect Crowd přesnost údajů ověří 
 protiprávní zpracování údajů, subjekt údajů však odmítá jejich výmaz a žádá omezení jejich použití 
 údaje nejsou třeba pro žádný z účelů zpracování, subjekt údajů je však požaduje pro určení, výkon a 

obhajobu právních nároků 
ledaže dá subjekt údajů ke zpracování údajů souhlas nebo existuje důvod určení, výkonu nebo obhajoby 
právních nároků, důvod ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo důvod veřejného zájmu 
Evropské unie nebo České republiky  
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 Právo vznést námitku proti zpracování údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu společnosti 
Perfect Crowd 
 společnost Perfect Crowd musí prokázat závažné důvody pro zpracování údajů, které převažují nad 

zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků, jinak je 
povinna údaje subjektu údajů smazat 

 

 Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to: 
 písemně na adrese:  Pplk. Sochora 27  

Praha 7 - Holešovice 
PSČ 170 00 

 e-mailem na e-mailové adrese:  posta@uoou.cz 
 telefonicky na telefonním čísle:  +420 234 665 111 
 faxem na telefonním čísle:  +420 234 665 444 

 

 Vzhledem k tomu, že společnost Perfect Crowd nezpracovává automatizovaně údaje subjektu údajů z důvodu 
„souhlasu“ nebo „smlouvy“, nemá subjekt údajů právo na přenositelnost údajů. 

 
Doba, do kdy musí společnost Perfect Crowd reagovat na žádost týkající se výkonu některého z výše 
uvedených práv 
 

 Na žádost subjektu údajů týkající se výkonu kteréhokoli z výše uvedených práv je společnost Perfect Crowd 
povinna reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Ve 
výjimečných případech (vzhledem ke složitosti žádosti a celkovému počtu žádostí) může společnost Perfect 
Crowd prodloužit lhůtu o další dva měsíce, musí o tom ale subjekt údajů informovat, a to včetně důvodů pro 
prodloužení lhůty.  

 
Automatizované rozhodování a profilování 
 

 Společnost Perfect Crowd nepoužívá údaje subjektu údajů ani k automatizovanému rozhodování ani k 
profilování. 

 
Zabezpečení údajů 
 

 Společnost Perfect Crowd má dostatečně zabezpečeno technické vybavení a prostory, v nichž jsou uloženy 
údaje subjektu údajů, tak, aby se k nim nemohla dostat jakákoli neoprávněná osoba. 
  

 Společnost Perfect Crowd má se všemi dodavateli uzavřeny smlouvy o zpracování údajů, na základě kterých 
jsou dodavatelé oprávněni údaje subjektu údajů zpracovávat. Za zpracování údajů subjektu údajů nese 
odpovědnost společnost Perfect Crowd. 

 
Porušení zabezpečení údajů 

 

 Pokud by došlo k porušení zabezpečení údajů subjektu údajů, které by mohlo mít za následek vysoké riziko 
pro jeho práva a svobody, musí mu společnost Perfect Crowd tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
oznámit. Současně musí společnost Perfect Crowd oznámit tuto skutečnost i Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. 

 
Závěr 
 

 Tato GDPR informace dodavatel nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění. 
  

 V případě změny jakékoli skutečnosti uvedené v této GDPR informaci je společnost Perfect Crowd povinna 
tuto GDPR informaci změnit a její aktualizované znění zveřejnit. 
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 Ochrana osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění. 

 


