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Historie společnosti...
Společnost U&WE® je etablována na reklamním trhu již od poloviny 
90. let. Již od samého počátku poskytuje svým klientům komplexní služby 
v reklamní a marketingové komunikaci. V roce 2003 začíná pokrývat celé 
spektrum služeb, a to včetně primární výroby. Tento proces započal 
vybudováním ofsetové tiskárny, v roce 2007 se společnost stěhuje do 
zcela nového sídla v rámci průmyslového parku v Praze 9, rozšiřuje svůj 
„arzenál“ o další tiskové stroje, buduje balicí centrum a rozšiřuje akvizice 
technologií digitálního tisku. 
 
V roce 2012 dochází k další expanzi koncem roku firma spouští vlastní 
ateliér a nahrávací studio. Následně se společnost vybavuje 
nejmodernějšími technologiemi velkoformátového UV tisku a 
průmyslového řezání. V rámci 20-ti letého výročí existence v roce 2018 
dochází k rebrandingu a dalšímu rozvoji o služby in-store retail 
servisu. Firma pořídila regionální sklady, zaškolila a vybavila regionální 
instalační týmy, zřídila vlastní centrální logistiku a investovala do 
jedinečného on-line zadávacího, kontrolingového a reportingového 
systému. Společnost tak dokončila komplexní řetězec služeb.  

Jako renomovaná výrobní, produkční a reklamní společnost nabízí 
ucelený a flexibilní komplex primární výroby, služeb a finálních 
instalací řízený centrálně „pod jednou střechou“ - v rámci jednoho 
pracovního postupu.  

Služeb U&WE® si cení mnoho významných řetězců, globálních značek 
a společností.
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Naše filozofie...
Naší strategií je hluboká a bezprecedentní znalost potřeb klienta, 
bezvýhradná loajalita zadavateli, vzájemná důvěra a otevřená 
seriózní komunikace. Jsme renomovanou reklamně-produkční 
společností s dlouhodobou historií. Základní naší filozofií je 
flexibilita, operativnost a komplexnost služeb. Jako jediní na trhu 
nabízíme komplexní reklamní výrobu, produkci a retailové služby 
v rámci jednoho produkčního řízení - „pod jednou střechou“. Jsme 
moderní a plně profesionální společností, která jednoznačně splňuje 
a pracuje v souladu se všemi principy moderních obchodních zásad. 
Dbáme na ochranu životního prostředí, na zdraví a bezpečnost při 
práci a dáváme vždy přednost efektivním a chytrým technologiím. 
Všechny procesy máme samozřejmě ISO certifikované…

CENTRUM 6.500 M2  I  TISKÁRNA  I  PRŮMYSLOVÉ ŘEZÁNÍ  I  BALICÍ CENTRUM  I  40 INSTALAČNÍCH TÝMŮ  I  13 KRAJSKÝCH SKLADŮ  I  ON-LINE REPORTING & DISPEČINK  I  ANALYTICKÉ
ODDĚLENÍ  I  LOGISTIKA A BALENÍ  I  GRAFICKÉ STUDIO  I  PRODUKTOVÁ DATABÁZE  & SNÍMACÍ LINKA  I  FILMOVÉ A DABINGOVÉ STUDIO & ATELIÉR
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certifikace a normy certifikace a normy

Jako jediní máme mezinárodní 
certifikát ISO na Retail Service 
a jeho systém !
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Certifikace ISO, co to znamená ?
Jako jediní máme mezinárodní certifikaci ISO na polygrafickou výrobu 
a Retail Service. Museli jsme splnit nesčetné podmínky nadnárodní 
autority na veškeré procesy, jejich efektivitu, 100% soulad s legislativou, 
principy zaměstnávání a společenské odpovědnosti. Dokazujeme tímto, že 
především v Retail Servisu jsme nastolili zcela nový a dosud nevídaný 
standard profesionality služeb. Možná naše nabídka nebude nejlevnější, 
protože například neangažujeme lidi na „černo“, jak je v oboru bohužel 
zvykem. Máme na všechny vyšší kvalifikační předpoklady, tak asi ani být 
nemůže. Garantujeme vám však absolutní profesionalitu, která bude i pro 
vás ve výsledku nejvýhodnější, to vše za seriózní ceny, s 200% zárukou, 
od jednoho dodavatele v uceleném sofistikovaném řetězci služeb.

• Zodpovědnost managementu za svoji politiku a cíle  .....

• Systém interních auditů  ....................................................

• Celkový systém managementu  ........................................

• Informace o monitorování a měření výkonnosti  
  systému, zprávy a přezkoumání  .......................................

• Procesy z pohledu shody s legislativou a jinými   
  požadavky zainteresovaných stran  ..................................

• Stav řízení procesů, jednotlivé odpovědnosti,  
  kompetentnost pracovníků při výkonu činnosti,  
  postupy organizace ...........................................................

Hodnocení ISO auditu naší společnosti:

VELMI EFEKTIVNÍ

VELMI EFEKTIVNÍ

VELMI EFEKTIVNÍ

VELMI EFEKTIVNÍ

VELMI EFEKTIVNÍ

VELMI EFEKTIVNÍ

Politika kvality
U&WE® ADVERTISING s.r.o.
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Kontakty...

U&WE® ADVERTISING s.r.o. 
F. V. Veselého 2635/15 (P3 Logistic Park, Hala D1) 
193 00 Praha 9 - Horní Počernice | Czech Republic 

GPS: 50°07'21"N, 14°37'15"E 
TEL. +420 255 734 394-5 

IČO: 25675141  I  DIČ: CZ25675141 
Sídlem dle OR: Mělnická 31, 250 01 Brandýs n/L - Stará Boleslav, ČR 

u & we Advertising, spol. s r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v 
Praze, oddíl C., vložka 60224.
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Zaměstnání…

V případě zájmu o práci v naší společnosti zašlete 
svoje CV a průvodní dopis na… 

personalni@uwe.cz
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u&we Advertising, spol. s r. o. sídlem dle OR: 
Mělnická 31, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, IČ 25675141 
  
I. Zhotovení díla  
1) Společnost u&we Advertising, spol. s r. o. se 
zavazuje zhotovit pro Objednatele výrobky, zboží 
nebo poskytnout služby specifikované v Nabídce 
(dále jen „Dílo“), a to za podmínek uvedených v 
Nabídce, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a 
zaplatit za něj společnosti u&we Advertising, spol. 
s r. o.  dohodnutou cenu.  

2) Objednatel je povinen poskytnout společnosti 
u&we Advertising, spol. s r. o. veškerou 
součinnost potřebnou k řádnému a včasnému 
provedení Díla, zejména připravit a doručit 
veškeré podklady a informace potřebné k 
provedení Díla. Objednatel zejména připraví a 
včas dodá společnosti u&we Advertising, spol. s r. 
o. tisková data Díla nebo podklady ke grafickému 
zpracování Díla (pokud je grafické zpracování 
součástí Nabídky), a to v termínu uvedeném v 
Nabídce. Objednatel bere na vědomí, že přesnou 
barevnost Díla je společnost u&we Advertising, 
spol. s r. o.  schopna zabezpečit pouze v případě, 
že data dodaná Objednatelem k provedení Díla 
obsahují náhled (tzv. proof). V případě, že 
Objednatel náhled nedodá, může společnost 
u&we Advertising, spol. s r. o. na žádost 
Objednatele náhled připravit. Taková služba bude 
společností u&we Advertising, spol. s r. o. 
provedena za dodatečnou úhradu. Případná 
úprava tiskových dat není součástí Nabídky a 
bude účtována samostatně.  

3 ) O b j e d n a t e l b e r e n a věd o m í , že z 
technologických důvodů se může výsledné Dílo 
lišit v rozměrech až o 2 %.  

4) Komunikace mezi Objednatelem a společností 
u&we Advertising, spol. s r. o. ohledně provedení 
Dí la a nezby tných podk ladů může bý t 
uskutečňována osobním jednáním, telefonicky 
nebo prostřednictvím e-mailové korespondence.  

II. Předání a převzetí Díla  
1) Dílo bude Objednateli předáno v Místě dodání 
specifikovaném v Nabídce, jinak je Objednatel 
povinen si jej převzít v provozovně společnosti 
u&we Advertising, spol. s r. o. Za předání Díla 
nebo jeho části se považuje:  
a) osobní odběr Objednatelem v místě, které si 
Objednatel a společnost u&we Advertising, spol. s 
r. o.  dohodly;  
b) dodání Díla nebo jeho části do sjednaného 
místa;  

c) aplikace nebo instalace Díla (nebo eho části na 
požadované místo v souladu s Nabídkou nebo 
následným ujednáním stran; nebo  
d) jiným obvyklým způsobem dle povahy Díla;  

2) Doprava Díla nebo jeho části není součástí 
ceny za Dílo pokud není v Nabídce uvedeno jinak, 
a pokud si ji Objednatel objedná, může být 
zajištěna na náklady Objednatele společností 
u&we Advertising, spol. s r. o.  

3) Pokud Objednatel nepřevezme Dílo nebo jeho 
část z důvodů vzniklých na jeho straně (např. 
není-li Objednatel nebo jím pověřená osoba 
přítomna v místě dodání nebo není-li schopen 
uhradit cenu za Dílo apod.), je povinen nést v plné 
výši náklady spojené s opakovaným dodáním a 
skladováním Díla nebo jeho části.  

4) Objednatel je povinen ihned při dodání 
zkontrolovat za přítomnosti dopravce stav 
přebíraného Díla nebo jeho části dle dodacího 
listu a zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
sdělit společnosti u&we Advertising, spol. s r. o. 
Pokud Objednatel nebo jím pověřená osoba svým 
podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky 
(Díla nebo jeho části) potvrdí, je zásilka 
považována za bezvadnou a na dodatečné 
reklamace neúplnosti nebo poškození nebude 
brán zřetel kromě situace, kdy není možné z 
objektivních důvodů provést kontrolu dodávky 
ihned při převzetí zásilky od dopravce. V takovém 
případě je Objednatel povinen tak učinit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin 
od převzetí Díla nebo jeho části a o zjištěných 
nedostatcích ihned informovat společnost u&we 
Advertising, spol. s r. o. 

5) Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části 
přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla 
nebo jeho části. Nebezpečí škody přechází na 
Objednatele I za situace, kdy Objednatel Dílo 
nebo jeho část nepřevezme, ačkoli mu s Dílem 
nebo jeho částí společnost u&we Advertising, 
spol. s r. o. umožnila nakládat. Předá-li společnost 
u&we Advertising, spol. s r. o. Dílo nebo jeho část 
dopravci pro přepravu k Objednateli v místě 
určeném v Nabídce, přechází na Objednatele 
nebezpečí škody na věci předáním Díla nebo jeho 
části dopravci v tomto místě.  

6) Vlastnictví k Dílu nebo jeho části přechází na 
Objednatele okamžikem uhrazení celé ceny za 
Dílo v souladu s těmito smluvními podmínkami.  

7) V případě nepředvídatelných událostí, které 
není společnost u&we Advertising, spol. s r. o.  

schopna ovlivnit, je společnost u&we Advertising, 
spol. s r. o. oprávněna prodloužit dohodnutý 
termín předání Díla nebo jeho části o dobu 
nezbytně nutnou. O této skutečnosti je společnost 
u&we Advertising, spol. s r. o. povinna 
Objednatele neprodleně informovat a dohodnout s 
ním náhradní termín předání Díla nebo jeho části.  

III. Cena  
1) Objednatel se zavazuje za zhotovení Díla 
uhradit společnosti u&we Advertising, spol. s r. o. 
cenu uvedenou v Nabídce (dále jen „Cena“). 
Není-li v nabídce uvedeno jinak, je Cena 
stanovena bez DPH a DPH k ní bude připočtena v 
souladu s platnými předpisy.  

2) V případě, že je Dílo dodáváno po částech, 
vzniká společnosti u&we Advertising, spol. s r. o. 
právo na úhradu části Ceny za Dílo odpovídající 
ceně za příslušnou část Díla.  

3) Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za Dílo 
nebo jeho část jedním z následujících způsobů 
stanoveném v Nabídce:  
a) v hotovosti při převzetí Díla nebo jeho části;  
b) převodem na základě zálohové faktury;  

c) převodem na základě faktury, kterou společnost 
u&we Advertising, spol. s r. o. doručí Objednateli. 
Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů není-li v 
Nabídce uvedeno jinak.  

4) V případě dohodnuté úschovy a skladování 
Díla společností u&we Advertising, spol. s r. o., je 
Objednatel povinen uhradit dohodnutou Cenu ke 
dni stanovenému v Nabídce jako den pro předání 
Díla (termín dodání).  

5) V případě prodlení Objednatele s úhradou 
Ceny za Dílo nebo jeho část, je společnost u&we 
Advertising, spol. s r. o. oprávněna požadovat od 
Objednatele úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením 
úroků z prodlení ani případné smluvní pokuty 
(byla-li sjednána) není dotčeno právo společnosti 
u&we Advertising, spol. s r. o. na náhradu 
případně vzniklé škody nebo jiné újmy v plné výši.  

6) Strany sjednávají, že společnost u&we 
Advertising, spol. s r. o. je oprávněna doručit 
daňový doklad (fakturu) pro uhrazení Ceny též v 
elektronické podobě (e-mailem).  

IV. Záruka  
1) Společnost u&we Advertising, spol. s r. o.se 
zavazuje předat Dílo nebo jeho část Objednateli v 
odpovídající jakosti a provedení vhodných pro 
sjednaný účel, jinak pro účel obvyklý.  

2) Nestanoví-li tyto smluvní podmínky jinak, na 
práva Objednatele z vadného plnění Díla nebo 
jeho části se použijí ustanovení NOZ. Má-li Dílo 
nebo jeho část při přechodu nebezpečí na 
Objednatele vady, bude Objednatel postupovat 
podle článku V. těchto smluvních podmínek. 
Předmětem záručního plnění není běžná údržba, 
čištění apod.  

3) Záruka se nevztahuje na vady Díla nebo jeho 
části vzniklé : 
a) použitím nebo instalací, které jsou v rozporu s 
návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami;  
b) nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo 
obsluhu výrobku;  
c) nesprávnou přepravou nebo nesprávným či 
nevhodným skladováním;  
d) neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;  
e) použitím za nevhodných podmínek;  
f) fyzickým poškozením;  
g) neodvratnou událostí (působení ohně, vody 
apod.), povětrnostními vlivy, poškozením bleskem 
nebo elektrostatickým výbojem;  
h) nadměrným mechanickým opotřebením apod.  

V. Reklamace  
1) Pokud Dílo nebo jeho část neodpovídá v době 
p řechodu nebezpeč í škody na věc i na 
Objednatele vlastnostem sjednaným v Nabídce, je 
Objednatel povinen sepsat s dopravcem záznam 
o vadách Díla (popis vady a jejího vzniku, číslo 
nabídky, dodacího listu, faktury) a tento 
neprodleně zaslat společnosti u&we Advertising, 
spol. s r. o. prostřednictvím e-mailu, případně 
poštou a současně ihned společnosti u&we 
Advertising, spol. s r. o. tuto skutečnost oznámit i 
telefonicky.  

2) Při reklamaci je Objednatel povinen doložit 
převzetí Díla nebo jeho části dodacím listem nebo 
jeho kopií. Pro účely reklamace je Objednatel dále 
povinen doložit vadné plnění fotografiemi vady, 
vrácením celého Díla nebo jeho části společnosti 
u&we Advertising, spol. s r. o. k posouzení nebo 
jinou formou zdokladovat důvody uplatněné 
reklamace.  

3) O výsledku posouzení reklamace bude 
Objednatel informován telefonicky nebo písemně 
e-mailem a to nejpozději do 7 dnů od uplatnění 
rek lamace včetně p ředložení p ř ís lušné 

dokumentace nebo vadného Díla nebo jeho části. 
Odstranění vady bude dle jejího charakteru 
realizováno výměnou Díla nebo jeho části, 
případně odstraněním vady nebo poskytnutím 
přiměřené slevy.  

4) Př i neoprávněné reklamaci (nebude-li 
deklarovaná vada zjištěna nebo půjde-li o vadu, 
na kterou se nevztahuje záruka) může společnost 
u&we Advertising, spol. s r. o. požadovat úhradu 
takto vzniklých nákladů např. za dopravu apod.  

VI. Závěrečná ustanovení  
1) Objednatel souhlasí se zaznamenáním 
informací o jeho osobě, jeho poptávce a Nabídce 
do databáze společnosti u&we Advertising, spol. s 
r. o. Společnost u&we Advertising, spol. s r. o. se 
zavazuje používat údaje týkající se Objednatele 
získané v souvislosti s realizací Díla v souladu s 
právními předpisy o ochraně osobních údajů. 
Veškeré údaje, které Objednatel sdě l í v 
souvislosti s Nabídkou společnosti u&we 
Advertising, spol. s r. o. a které nejsou veřejně 
dostupné, budou považovány za důvěrné a 
nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak 
zveřejněny vyjma př ípadů nezbytných v 
souvislosti s plněním objednávky. 

2) Smlouva uzavřená na základě přijetí Nabídky 
Objednatelem, stejně jako práva a povinnosti z ní 
vyplývající, se řídí právními předpisy České 
republiky.  

3) Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou 
budou řešeny obecným soudem, který je místně 
p ř ís lušným dle s íd la spo lečnost i u&we 
Advertising, spol. s r. o.  

V Praze dne 9. října 2019  

Za společnost u&we Advertising, spol. s r. o.: 
Jan Kreuzer, jednatel

SMLUVNÍ PODMÍNKY
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Informace o ochraně osobních údajů 

Tímto dokumentem informujeme návštěvníky 
webu U&WE o jejich právech souvisejících se 
zpracováváním osobních údajů. Při jejich 
zprácování se řídíme právními předpisy, zejména 
obecným nařízením Evropské unie o ochraně 
osobních údajů. Zpracování vždy probíhá pouze v 
rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem 
zpracování. 

Získané osobní údaje společnost u&we 
Advertising zásadně nepředává třetím osobám s 
vyjímkou případů, kdy k tomu dáte souhlas nebo 
kdy to společnosti ukladá zákon, případně k tomu 
společnost opravňuje její oprávněný zájem.  

Správcem vašich osobních údajů je vždy 
společnost u&we Advertising. Společnost 
prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a 
organizační opatření k zabezpečení osobních 
ú d a jů , s t e j ně t a k t e c h n i c k á o p a t ře n í 
k zabezpečení datových úložišť a úložišť 
osobních údajů v listinné podobě, zejména 
zabezpečená hesla, šifrované zálohy atd. 
Společnost rovněž prohlašuje, že k osobním 
údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, 
ktere jsou řádně proškoleny v nakládání s 
osobními údaji a zavázány mlčenlivostí. 

Společnost u&we Advertising zpracovává pouze 
takové údaje, aby byla schopna poskytovat 
prefesionální služby nejvyšší kvality a aby 
zároveň dodržovala své zákonné povinnosti a 
chránila své oprávněné zájmy. Společnost 
zpracovává údaje například o zástupcích firem, 
včetně zaměstnanců, majitelů nebo statutárních 
orgánů. Zpracovávány jsou základní údaje osob, 
údaje o využívaných produktech a službách, 
údaje ze vzájemné komunikace, případně další 
údaje tak, aby rozsah těchto údajů byl přiměřený 
a omezený na nezbytnou mez s ohledem na účel 
zpracování.  

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány 
zejména za účelem administrace a evidence 
obchodních případů a vztahů, dále pak za účelem 
zjišťování spokojenosti zákazníků a z důvodu 
zajištění marketingové činnosti. 
Získané údaje jsou obvykle využívány k těmto 
konkrétním účelům: 
1) Plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování 
příslušné služby vč. evidence zákazníků a 
smluvních vztahů 
2) Ochrana práv společnosti u&we Advertising 
(např. pro případ soudního sporu týkajícího se 
poskytnutých služeb). 

3) Statistické účely, v tomto případě jsou ovšem 
údaje obvykle anonymizovány. 
4) Měření návštěvnosti webu U&WE. 
5) Analýza preferencí návštěvníků webu U&WE a 
zobrazování obsahu, který odpovídá jejich 
individuálním preferencím. 
6) Zlepšování obsahu webu U&WE a jeho vývoj. 
7) Plnění povinností podle daňových předpisů a 
předpisů o účetnictví. 
8) Pro účely vedení účetní evidence a plnění 
dalších zákonných povinností (např. dokládání 
souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.). 
9) Zajištění bezpečnosti systémů a sítě 
společnosti u&we Advertising před útoky zvenčí či 
zneužitím. 
10 Organizování spotřebitelských soutěží, 
doručování výher a informování o takových 
soutěžích. 

V rámci market ingových č inností zasí lá 
společnost u&we Advertising obchodní sdělení 
týkající se jejích produktů a služeb a to 
prostřednictvím různých kanalů – e-mailem, 
listinnou poštou, telefonicky nebo například 
pomocí internetu či sociálních sítí.  

Společnost u&we Advertising jako provozovatel 
webu U&WE může shromažďovat a analyzovat 
informace, týkající se používání webu U&WE ze 
strany návštěvníků. Tyto informace mohou být 
získávány pomocí souborů „cookie“. Soubor 
„cookie“ je datový prvek, který může webová 
stránka poslat prohlížeči návštěvníka webu. 
Prohlížeč může soubor uložit v počítači jako 
anonymní příznak, který identifikuje samotný 
počítač, ale ne osobu uživatele. Cílem je 
poskytnout lepší služby při návratu návštěvníka 
na webovou stránku. Žádné z těchto informací 
nejsou analyzovány na individuální úrovni. Každý 
uživatel může svůj prohlížeč nastavit tak, aby ho 
na přijímání souborů „cookie“ upozorňoval, a tak 
uživateli umožnil rozhodnout se, zda je chce 
přijmout nebo ne. Rovněž je možné prohlížeč 
nastavit tak, aby soubory „cookie“ nepoužíval. 
V takovém případě se však může stát, že některé 
webové stránky nebudou správně pracovat. 

Společnost u&we Advertising získané údaje 
obvykle zpracovává ve svých v lastních 
počítačových systémech, může ale využívat i 
systémy třetích osob, tzv. zpracovatelů. V 
takovém případě je zpracovatel ze strany 
společnosti u&we Advertising zavázán přijmout 
taková technická, personální, organizační a jiná 
potřebná opatření, aby bylo zajištěno náležité 
zabezpečení osobních údajů před neoprávněným 
či protiprávním zpracováním a před náhodnou 

ztrátou, zničením nebo poškozením, jakož i před 
neoprávněným přístupem ke shromážděným 
osobním údajům a jejich zneužití. Tyto povinnosti 
platí i po ukončení zpracování osobních údajů 
zpracovatelem.  

Společnost u&we Advertising získané údaje 
uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu, 
většinou se jedná o dobu 10 let z důvodů 
povinnosti archivace, zejména pak s ohledem za 
zákonné promlčecí lhůty. V případě údajů, které 
jsou zpracovávány s uděleným souhlasem osoby, 
kterých se týkají, jsou zpracovávány a používány 
výhradně po dobu, na kterou byl daný souhlas 
udělen. 

V případě dotazu nebo žádosti o zaměstnání u 
společnosti u&we Advertising bude společnost 
zpracovávat takové osobní údaje, které jí uchazeč 
předá, obvykle ve formě písemného životopisu. 
Jedná se zejména o jméno a příjmení, kontaktní 
údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, případně 
adresa pobytu apod.), údaje o předchozí pracovní 
zkušenosti, jazykových znalostech, profesních 
znalostech a dovednostech atp. Dále mohou být 
zpracovávány údaje získané v rámci komunikace 

s uchazečem a údaje získané při ověření 
uvedených osobních údajů z veřejných zdrojů 
(např. sociální sítě LinkedIn) a to pouze v rozsahu 
nezbytném pro ověření. Veškeré takto získané 
údaje budou využívány pouze za účelem výběru 
vhodného uchazeče k obsazení volné pracovní 
pozice a budou dále uloženy pro účely budoucího 
použití v rámci náboru pracovních sil. Pokud 
uchazeč s uložením údajů pro další využití vysloví 
nesouhlas, údaje budou trvale vymazány.  

Subjektům údajů zaručuje společnost u&we 
Advertising zákonná práva vyplývající z dané 
legislativy, zejména: 
1) Právo být informován o zpracování osobních 
údajů. 
2) Právo na přístup k osobním údajům. 
3) Právo na opravu, resp. doplnění. 
4) Právo na výmaz (být zapomenut). 
5) Právo na omezení zpracování. 
6) Právo na přenositelnost údajů. 
7) Právo vznést námitku. 
8) Právo nebýt předmětem automatizovaného 
individuálního rozhodování s právními č i 
obdobnými účinky, včetně  profilování 

Přístupem k osobním údajům se rozumí 
oprávnění subjektu údajů na základě své aktivní 
žádosti získat od správce informaci, zda jsou či 
nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud 
jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na 
přístup k těmto osobním údajům a zároveň má 
právo získat následující informace: 
1) Účely zpracování. 
2) Kategorie dotčených osobních údajů. 
3) Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým 
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. 
4) Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje 
uloženy. 
5) Existence práva požadovat od správce opravu 
nebo výmaz osobních údajů, právo vznést 
námitku. 
6) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
7) Veškeré dostupné informace o zdroji osobních 
údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. 
8) Skutečnost, že dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně profilování. 

Právo na výmaz (být zapomenut) stanovuje 
povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud 
je splněna alespoň jedna z uvedených podmínek: 
1) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro 
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. 
2) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje 
žádný další právní důvod pro zpracování. 
3) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování 
a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 
pro zpracování. 
4) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 
5) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění 
právní povinnosti. 
6) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s 
nabídkou služeb informační společnosti podle 
článku 8 odst. 1 obecného nařízení EU. 
Právo na výmaz nelze uplatnit v případech, kdy 
se na správce vztahují zakonné povinnosti o 
dalším uchování některých osobních údajů. 

Právo na přenositelnost umožňuje subjektu údajů 
za určitých podmínek získat osobní údaje, které 
se ho týkají a které poskytnul správci, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově 
čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému 
správci. Zároveň má subjekt údajů, pokud o to 
požádá, také právo na to, aby správce předal jeho 
osobní údaje ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu jinému 
správce, pokud je to technicky proveditelné. 
Společné podmínky k aplikaci práva na 
přenositelnost: 
1) Musí jít o zpracování založené na právním 
důvodu souhlasu či smlouvě. 

2) Zpracování se provádí automatizovaně. 
Výkonem práva na přenositelnost nesmí být 
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho 
konkrétní s i tuace právo kdykol i vznést 
námitku proti zpracování osobních údajů, které 
jsou zpracovávány na základě právních důvodů:  
1) Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je správce pověřen. 
2) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných 
zájmů příslušného správce či třetí strany. 
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud 
neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy 
a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, 
výkon nebo obhajobu právních nároků.  
Námitku lze vznést i proti zpracování osobních 
údajů pro účely přímého marketingu nebo 
profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku 
proti zpracování pro účely přímého marketingu, 
nebudou již osobní údaje pro tyto účely 
zpracovávány. 

Právo nebýt předmětem automatizovaného 
individuálního rozhodování zajišťuje subjektu 
údajů, že nebude předmětem rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování, včetně profilování, které má pro něho 
právní účinky nebo se ho obdobným způsobem 
významně dotýká. Jde o zajištění, aby se o 
p r á v n í c h ú č i n c í c h n e r o z h o d o v a l o 
automatizovanými postupy bez lidské ingerence, 
kromě možných výjimek. 
Automatizované rozhodování je přípustné v 
případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění 
smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, 
pokud je povoleno právem EU nebo členským 
státem nebo pokud je založeno na výslovném 
souhlasu subjektu údajů. 

Subjekty údajů mohou uplatnit svá práva u 
správce prostřednictvím těchto kontaktních údajů: 
u&we Advertising, spol. s r. o.,  
adresa provozovny - F. V. Veselého 2635/15, 193 
00 Praha 9 - Horní Počernice 
e-mail: info@uwe.cz 

Tyto informace o ochraně osobních údajů byly 
naposledy aktualizovány dne 9. října 2019.

GDPR



KOMPLEXNÍ ŘETĚZEC SLUŽEB PRODUKTOVÉHO MARKETINGU, NONSTOP RETAIL SERVISU A SPRÁVY STORE KAMPANÍ ZNAČEK© U&WE  I  UPDATED 03062020 SPOLEČNOST
13

www.uwe.cz www.uwe.cz

ŘEMESLNÍCI REKLAMNÍHO PRŮMYSLU A IN-STORE PREZENTACÍ ! NEJLEPŠÍ SLUŽBY V ČR !


