
 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů 
(dále jen „GDPR“)  
 
I. Správce osobních údajů  
Společnost  FREIGHT4WARD (UK) LTD, ORIEL HOUSE UNIT F BROOKLANDS CL,  
TW16 7DX SUNBURY ON THAMES MIDDLESEX, United Kingdom, Tax No. GB212816336, DIČ: 
GB212816336 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje  
o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.  
 
II. Rozsah zpracování osobních údajů  
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v 
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce 
shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných 
povinností správce.  
 
III. Zdroje osobních údajů 
• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, 

sociální sítě, vizitky aj.)  
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, 

katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)  
 
IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 

údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého 
pobytu, IČ, DIČ)  
a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, 
číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)  

• popisné údaje (např. bankovní spojení)  
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu 

ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem 
personálních řízení aj.) 

 
V. Použití osobních údajů 
Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných 
právních nároků. 
 
VI. Doba zpracování osobních údajů  
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce 
či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností 
plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.  
 
VII. Zabezpečení osobních údajů  
Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným 
použitím, přístupem či prozrazením. 
 
 
VIII. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů 
Správce si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů 
aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.  
 
IX. Kontakt 
Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty: 
E-mail: gdpr@mauriceward.com 



 

DECLARATION OF PROCESSING OF PERSONAL DATA 
 
Declaration of processing of personal data under The Regulation (EU) 2016/679  
of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons about the 
processing of personal data (GDPR). 
 
I. The controller of personal data 
FREIGHT4WARD (UK) LTD, ORIEL HOUSE UNIT F BROOKLANDS CL, TW16 7DX SUNBURY ON 
THAMES MIDDLESEX, United Kingdom, Tax No. GB212816336, DIČ: GB212816336 (controller) 
inform you, in accordance with article 12 GDPR, about the processing of your personal data and 
about your rights. (If the subject is a member of the Associate controller, please state this fact) 
 
II. The scale of processing of personal data 
Personal data are processed in the extent in which they were provided by the subject. Personal 
data will be processed in connection with the entering into a contract or other legal act with the 
controller. 
 
III. Sources of the personal data 
 Directly from the data subject (e-mail, phone, chat, website, the contact form on the web, 

social networks, business cards) 
 Public registers, public lists and filing systems (business register, trade register, cadastral 

register, public telephone list) 
 
IV. Categories of personal data, which are undergoing processing 
 Identification data and address which served for the unambiguous and unmistakable 

identification of the data subject (name, surname, date of birth, address, IN, TIN) and contact 
data (phone number, fax number, e-mail address) 

 Descriptive data (account number) 
 Other data necessary for the contact 
 Data provided beyond the applicable laws processed within the framework of the granted 

consent (processing of photo) 
 
V. Use of personal data 
The use of personal data is always in accordance with the reason for the assembly or other legal 
claims. 
 
VI. The processing time of personal data 
In accordance with the deadlines specified in the relevant contracts, the administrator's record and 
retention order, or the relevant legislation, it is the necessary time to ensure the rights and 
obligations flowing from both the obligation relationship and the applicable legal regulations. 
 
VII. Security of the personal data 
The administrator takes care of personal data protection. Personal information is protected against 
unauthorized use, access or disclosure. 
 
VIII. Changes to the statement of the principles of GDPR 
Controller reserves the right to update the statement. Each review will show the "last update" date. 
 
IX. Contact 
Inquiries about personal data protection are directed to the contacts listed below. 
E-mail: gdpr@mauriceward.com 
 


