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             ... all for the modern tramway track     
 

Sdělení zainteresovaným stranám 
Pražská strojírna a.s., Mladoboleslavská 133, 190 17 Praha 9- Vinoř 

 
zapsaná v Obchodním rejstříku dne: 1. 4.1994, IČ: 60193298, DIČ: CZ60193298, číslo jednací 2318 vložka B 

 
sděluje 

 
v rámci výkonu své činnosti, která je tvořena vykonáváním činnosti:  
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení  
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona, kovářství, podkovářství, Obráběčství, klempířství a oprava karoserií, opravy ostatních 
dopravních prostředků a pracovních strojů, zámečnictví, nástrojářství, zednictví, provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, 

 
klientovi, 

 
že postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, dále jen „nařízení“), a dalšími právními předpisy 
upravující ochranu osobních údajů, a že (dle čl. 25. tohoto nařízení) po zvážení všech relevantních rizik 

 

přijala a udržuje přiměřená technická, organizační a jiná související opatření k zabezpečení 
osobních údajů, 

 
které jsou v souvislosti s výkonem výše uvedených činností nezbytné. 
 
Sděluje, že při zpracování, které je tvořeno (dle čl. 4. tohoto nařízení) přebíráním, odesíláním, skladováním, 
archivací, všech písemností zejména v elektronické a listinné podobě jsou mimo údajů právnických osob 
(které nespadají pod působnost tohoto nařízení) zpracovávány i následující osobní údaje subjektu údajů 
(fyzických osob): jméno a příjmení, popř. titul, podpis, e-mail a telefonní číslo (standardně mobilní 
telefon). 
 
Sděluje, že (dle čl. 6. Tohoto nařízení) zpracovává údaje zákonným způsobem, který je nezbytný pro plnění 
smlouvy. 
 

Prohlašuje, že 
 
Osobní údaje subjektu údajů (fyzických osob) nejsou předávány třetím stranám a 
Zpracování osobních údajů probíhá na adrese Mladoboleslavská 133, 190 17 Praha 9- Vinoř, a  
Probíhá za všech okolností tak, aby citované předpisy o ochraně osobních údajů nebyly porušeny 
nedošlo ke zneužití osobních údajů fyzických osob. 

 
 
V Praze dne 25. 5. 2018                                                                                            Pražská strojírna a.s. 

                                                                                                                     Robert Masarovič, MSc. 
                                                                                                                     Předseda představenstva 
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