Informace o ochraně a zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů
společnosti šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.
Správce osobních údajů
Společnost šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o., IČO: 26979691, se sídlem Charbulova 1251/170, 618 00 Brno, zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49580 vás jako správce v souladu s GDPR informuje
o zpracování osobních údajů a právech.
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:
< plnění povinností vyplývajících ze smluv,
< plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů,
< správy kontaktů zákazníků a obchodních partnerů,
< zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb,
< pořádání školení pro obchodní partnery včetně zajištění podmínek pro školení,
< zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
Údaje, které zpracováváme
Správce uzavřením smlouvy získává od zákazníka ke zpracování jeho osobní údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu
trvalého pobytu, bydliště, místo plnění smlouvy, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto údajů podléhá nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). Společnost šenk OKNA-DVEŘE-ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o. se stává
správcem těchto osobních údajů.
Doba zpracování osobních údajů
Po ukončení smluvního vztahu nadále zpracováváme osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje
uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.
Faktury vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od
jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy
archivovány i zákaznické smlouvy.
Za účelem vymáhání pohledávek správce, které správci vznikly ze smluvního vztahu je poskytovatel oprávněn poskytnout osobní údaje
účastníka třetí osobě a to v rozsahu nezbytném pro uplatnění svého nároku.
Práva vyplývající s ustanoveními GDPR
V souladu s ustanoveními GDPR bude mít zákazník-subjekt údajů ode dne 25. 5. 2018 v případě, že bude pro správce identiﬁkovatelnou
fyzickou osobou a prokáže poskytovateli svoji totožnost, zejména tato práva:
< právo na přístup k osobním údajům nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
< právo na opravu nepřesných osobních údajů,
< právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že poskytovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních
údajů),
< právo na omezení zpracování osobních údajů (do doby vyřešení podnětu, v němž bude popírat přesnost osobních údajů, důvody
jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování),
< právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (a to ze strany správce v případě uskutečnění opravy, výmazu nebo
omezení zpracování),
< právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (pokud správce neprokáže, že je dán závažný oprávněný důvod pro
zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování ukončí bez zbytečného
odkladu),
< právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pokud udělil souhlas například se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely),
< právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
V případě dotazů nám napište na email senk@senk-okna.cz.
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