Podmínky ochrany osobních údajů
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro
účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu
internetového obchodníka.

1.

2.

Správce osobních údajů
1.1.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost (dále jen
Altraz s.r.o.,
se sídlem: U Remízku 895, 277 13 Kostelec nad Labem
IČ 04083156 DIČ CZ04083156
Správce je i zpracovatelem osobních údajů.

1.2.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1.

3.

„správce“).

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas
dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za
Vámi objednané zboží, obchodních sdělení a činění jiných marketingových
aktivit správcem vůči Vaší osobě.
 pro uzavření smlouvy
 pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
 pro zasílání marketingových oznámení správce
 pro poskytnutí třetím osobám uvedených v bodě 5
 pro poskytnutí zákonné záruky

3.2.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 nařízení.

3.3.

Zpracováváme následné údaje:
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma
Bydliště ( ulice,č.p/č.o,město,PSČ, stát) nebo sídlo
e-mailová adresa
telefonní číslo

číslo bankovního účtu
IP adresa

4.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje budou zpracovány firmou Altraz s.r.o. za výše uvedeným
účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení
smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace
po dobu delší.
Takové zpracování umožňuje:
článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných
zájmů správce nebo třetí strany.

5.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.

6.

7.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o.
(provozovatel ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce
serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka
Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku
spokojenosti), přepravní společnosti PPL, Zásilkovna, Uloženka (za účelem
obstarání doručení zásilky na místo určení).

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce
přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich
osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost
Vašich osobních údajů.

6.2.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich
osobních údajů před takovým to odvoláním souhlasu. Váš souhlas
se
zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu dotaz@latraz.cz.

6.3.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u
dozorového úřadu.

ZÁVÉREČNÉ USTANOVENÍ
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust.§ 12 a §21
zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskynuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění účelu a zpracovávat je bude v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je
svolení údajů se zpracováním osobních údajů.
S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies.
Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem
počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
8.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

