
Bezpečnost a ochrana osobních údajů 
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Prohlášení společnosti CRDR 

Společnost CRDR s.r.o., provozovatel internetových portálů www.bozp.cz, www.skolenibozponline.cz, 
www.dokumentacebozp.cz a www.koordinacebozp.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou 
považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.  

Použití osobních údajů 

Pokud nám při objednávání služeb nebo v souvislosti s marketingovou akcí či nabídkou společnosti 

CRDR sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme v souladu se zákonem o ochraně 

osobních údajů pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a CRDR. 

 

Obecně budeme používat osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například při objednávce 

na některém z našich webů, při elektronické komunikaci nebo komunikaci s odborným servisem a při 

jiných činnostech za předpokladu, že nám to povolíte), nebo vaše údaje získané zákonným způsobem 

pro využití ke konkrétnímu účelu, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, poskytnout vám nabídky 

nebo informace, zpracovat vaše objednávky u společnosti CRDR nebo splnit naše závazky související 

s poskytováním našich služeb. V rámci stávajícího vztahu se zákazníkem je také možné  

 

• shromažďovat, ukládat, zpracovávat a předávat osobní údaje v rámci naší skupiny, našim pobočkám 

a přidruženým společnostem jako součást dříve zmíněných činností,  

• předávat osobní údaje třetím stranám (subdodavatelům společnosti CRDR) jako součást 

poskytování služeb (služba nebo její poskytnutí),  

• používat osobní údaje, které nám předáte, pro naše potřeby nebo pro potřeby třetích stran naším 

jménem jako součást výše uvedených činností (zejména marketing a průzkumy veřejného mínění).  

• V každém případě budeme akceptovat vaše osobní prohlášení záměru, pokud si nepřejete nám 

poskytnout osobní údaje za účelem udržování vztahu se zákazníky (zejména pro účely průzkumů 

veřejného mínění).  

 

Společnost CRDR vaše osobní údaje neprodá žádné třetí straně ani je nepoužije jiným způsobem 

s výjimkou společností skupiny, poboček, přidružených společností a partnerů za účelem poskytování 

služeb.  

 

Veškeré shromážděné či uložené osobní údaje nebo osobní údaje poskytnuté společností CRDR 

budou použity výhradně k účelům, které vám budou předem oznámeny. Výjimky z tohoto pravidla 

zahrnují případy, kdy shromažďování, ukládání a zpracování probíhá za účelem:  

 

• ochrany právních nároků,  

• ochrany před soudními spory,  

• přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí,  

• zpracování nařízení úřadu nebo soudu nebo vlivem legislativních opatření,  

• nebo v případě, že je účel přímo spojen s přiřazeným účelem, který vám byl dříve oznámen.  

 

 


