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Kategorie zpracovatelů osobních údajů 

Zpracovateli společnosti jsou:  

 provozovatelé poštovních a kurýrních služeb (v případě krabicového software, hmotného zboží a dárku), 
 výrobci produktů, prodejci, distributoři konkrétního produktu, kteří na základě údajů poskytnou licenci k objednanému produktu – těmto výrobcům poskytujeme údaje 

pouze v rozsahu nezbytném pro tuto licenci (obvykle jméno, příjmení, název společnosti, email, adresa), 
 provozovatelé služeb webhostingu, serverových služeb, 
 provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech, 
 poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,  
 poskytovatelé jiných technických služeb organizaci, 

 
a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících 
podmínek: 

 
 je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky 

a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),   
 jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a), 
 jako součást systému hodnocení organizace či subjektu (např. www.heureka.cz),  
 je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí); 
 je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový 

přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování 
jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci 
ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v  
organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob 

Všechny osobní údaje nutné k vypořádání licenční smlouvy jsou získávány na základě právního titulu plnění smlouvy. Předáváme pouze osobní údaje nutné k objednání a 
vystavení licence. Pokud jde o naskenované kopie dokladů pro uplatnění slevy, jsou bezprostředně po ověření z informačních systémů odstraněny z databáze správce a 
zpracovatele.  
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Společnosti a distributoři, kterým poskytujeme osobní údaje nutné k objednání a vystavení licence (www.sofe.cz)  

Produkty Zpracovatelé  Předávané údaje 
ESET ESET software spol. s r. o., IČO 26467593, DIČ 

CZ26467593, společnosti tvořící koncern ESET 
jméno, příjmení, název společnosti, IČ, email  

Pohoda 
Money 
 
Účto Tichý 

STORMWARE s.r.o. IČ: 25313142 DIČ: CZ25313142 
Solitea Česká republika, a.s. IČO: 25568736, DIČ: 
CZ25568736 
Tichý & spol. IČO 12077747, DIČ CZ6212180612 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

Windows, Office Výhodný Software spol. s r.o., IČO 01648179, DIČ 
CZ01648179 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

FORM studio, Kastner Stereo KASTNER software spol. s r.o., IČO 25591169, DIČ 
CZCZ25591169 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

PDF-XChange TERAGON SW s.r.o., IČO 06767800, DIČ CZ06767800  jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa - pouze při prodloužení licence 

Formix SE, SendMails, Fitlinie Martin Roubec, IČO 67570984, DIČ CZ7408014757 jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

Bitdefender, Kaspersky, Norton Amenit s.r.o., IČO 25816888, DIČ CZ25816888 jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

AVG Avast Software spol. s r.o., IČO 02176475, DIČ 
CZ02176475 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

Avast ALWIL Trade, spol. s r.o., IČO 16188641, DIČ 
CZ16188641 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

Total Commander, ACDSee JIMAZ, spol. s r.o., IČO 44264151, DIČ CZ44264151 
SWS a.s., IČO 63485826, DIČ CZ699000207 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

ABBYY, VMware SWS a.s., IČO 63485826, DIČ CZ699000207 jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

FormFiller Central European Computer Company s.r.o. jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

Produkty Solid Solid Documents Ltd., Nový Zéland, VAT ID 
EU826002101 

jméno, příjmení, název společnosti, IČ, DIČ, email, 
poštovní adresa 

Total Audio Converter, Total Movie Converter, Total PDF 
Converter 

PayPro Global Inc., Kanada, VAT ID EU826013028 jméno, příjmení, název společnosti, email, poštovní 
adresa 

VideoReDo Plus, VideoReDo TVSuite, VideoReDo Pro DRD Systems, Inc. USA,  jméno, příjmení, název společnosti, email 
Website Realizer FastSpring, USA, FastSpring Čína jméno, příjmení, název společnosti, email, poštovní 

adresa 
 


