
Informační list dle § 13 ONOOÚ 

Tento informační list popisuje, jak společnost 
Granite Real Estate (Czech) s.r.o. („my“) zpracovává 
Vaše osobní údaje.  

 
1. Účel zpracování osobních údajů  

Osobní údaje (popsané pod bodem 2), které nám 
poskytnete, budou zpracovány za následujícími 
účely:  

- předsmluvní opatření (např. k přípravě 
nabídek nebo návrhů smluv) 

- plnění smlouvy 
- plnění právních závazků (především 

odvodové, dohledové a daňověprávní 
povinnosti)  

Osobní údaje budou poskytnuty Vámi a toto 
poskytnutí je dobrovolné. Musíme nicméně 
upozornit, že určité procesy nebude možné provést, 
pokud nám neposkytnete údaje, které jsou pro 
příslušný účel potřebné.  

 
2. Kategorie osobních údajů  

Zpracováváme následující osobní údaje pro účely 
uvedené pod bodem 1: 

- jméno (včetně kontaktních osob 
právnických osob)  

- adresa  
- emailová adresa a korespondence  
- telefonní číslo  
- bankovní spojení  

 

3. Předání osobních údajů 

V rámci výše uvedených účelů budou nám 
poskytnuté osobní údaje předány následujícím 
příjemcům:  

- přidruženým společnostem koncernu 
Granite (aktuální seznam všech společností 
náležejících do koncernu lze získat na naší 
webové stránce [LINK]  

- námi angažovaným poskytovatelům služeb 
v oblasti IT 

- právním a daňovým poradcům 
- úřadům a veřejným místům, pakliže pro to 

bude existovat příslušné oprávnění  

 

Někteří z výše uvedených příjemců Vašich osobních 
údajů se nachází mimo Vaši zemi nebo mimo ni 
Vaše osobní údaje zpracovávají. Úroveň ochrany 
osobních údajů v jiných zemích neodpovídá v 
některých případech těm v Rakousku. Předáváme 
však Vaše osobní údaje pouze do zemí, u kterých 
Komise EU rozhodla, že disponují přiměřenou úrovní 
ochrany osobních údajů, nebo přijmeme opatření, 

abychom zajistili, že všichni příjemci budou 
disponovat přiměřenou úrovní ochrany osobních 
údajů, k čemuž uzavíráme standardní smluvní 
doložky (2010/87/ES a/nebo 2004/915/ES).  

 
4. Doba uchování    

Nám poskytnuté osobní údaje budou námi 
uchovávány a zpracovávány pouze po takovou 
dobu, po kterou to bude nutné pro splnění účelů 
uvedených pod bodem 1 a po kterou to bude podle 
rozhodného práva přípustné. 

 

Uchováváme Vaše osobní údaje nicméně v každém 
případě po dobu, po kterou existují zákonné 
povinnosti vést záznamy, nebo po dobu, dokud ještě 
neuplynuly promlčecí lhůty potenciálních právních 
nároků.  
 

5. Vaše práva související s osobními údaji  

Dle platného práva jste oprávněni k následujícímu:  

i. získat informace o tom, které osobní údaje 
jsou zpracovávány;  

ii. vyžadovat opravu, doplnění nebo smazání 
osobních údajů, pakliže jsou chybné nebo 
jsou, resp. byly zpracovány neoprávněně; 

iii. žádat o omezení zpracování; 
iv. v odůvodněných případech odmítnout 

zpracování resp. případně poskytnuté 
povolení odvolat; 

v. vyžadovat přenos osobních údajů, pakliže 
to je aplikovatelné; 

vi. být informován o identitě třetích, kterým se 
osobní údaje předávají; a  

vii. podat stížnost u příslušného úřadu (v 
Rakousku: Úřad na ochranu osobních údajů 
www.dsb.gv.at).  

 

6. Kontaktní údaje  

Pakliže máte ke zpracování Vašich osobních údajů 
dotazy nebo přání, obraťte se prosím na  
dataprotection@granitereit.com.  

 

Granite Real Estate (Czech) s.r.o. Na strži 1702/65 

Nusle 

140 00 Praha 4 

Veškerá práva na informace v souvislosti s ONOOÚ  
naleznete také na www.granitereit.com.  
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