Ochrana osobních údajů (GDPR), platné od 25.5.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení
Provozovatel e-shopu/prodávající
Petr Štěch, Pod Cvrčkovem 730, 383 01 Prachatice II
IČO: 03714489 DIČ: CZ7710071633
veden u ŽÚ - MěÚ Prachatice
mail: objednavky@e-pneu.cz
tel.: +420 603 461 119
(dále jen „Správce“)
Tímto udělujete souhlas Správci, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „Nařízení“),
zpracovával následující osobní údaje:
jméno, příjmení, firma, adresa/sídlo, IČO, DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo
za účelem:
• zřízení a administrace uživatelského účtu
• pohodlnějšího nákupu s možností využití bonusů a slev
• zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení
Souhlas udělujete na dobu 10 let, pokud tuto dobu neprodloužíte (např.přihlášením do uživatelského
účtu).
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, případně dalšími zpracovateli (poskytovatelé
zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá).
Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.
Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu
nebo z důvodu plnění smlouvy,
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

