Prohlášení o ochraně osobních údajů
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů („GDPR“) s účinností od 25.5.2018
1. Správce osobních údajů
Společnost EXTERIER BETON, s.r.o. se sídlem Holubická 373, 664 07 Pozořice, IČ: 42660394,
DIČ: CZ42660394, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně oddíl C), vložka 4472 (dále jen „správce“), Vás
tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
2. Rozsah zpracování osobních údajů
V rámci zajištění své činnosti provozuje firma EXTERIER BETON s.r.o. webové stránky
www.betonovevyrobky.cz a www.exterierbeton.cz a tím se stává správcem osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti
s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a
zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
3. Kategorie osobních údajů v souvislosti s objednávkou přes e-shop


Adresní a identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ a údaje
umožňující kontakt se subjektem – číslo telefonu, e-mailová adresa, dodací adresa a jiné obdobné
informace.

4. Účel zpracování osobních údajů
Zpracování výše uvedených údajů bude EXTERIER BETON, s.r.o. provádět za účelem:



5.

vyřízení odeslaného požadavku o uzavření kupní smlouvy,
naplnění právních povinností správce (vedení účetní a daňové agendy, archivace),
ochrany práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

Způsob zpracování osobních údajů dle následujících zásad


Zákonnost – zpracovávají se pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné k plnění smluvních závazků.
Osobní údaje jsou zpracovávány za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zpracování údajů.



Účelovost – údaje jsou shromažďovány jen pro určité a legitimní účely.



Minimalizace – zpracováváme jen maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů.



Doba uložení - osobní údaje jsou zpracovány pouze po nezbytnou dobu a ta je v souladu se lhůtami
uvedenými v příslušných smlouvách a u plnění právní povinnosti po zákonnou dobu. U oprávněných
zájmů pak 5 let od odeslání požadavku o uzavření kupní smlouvy nebo pro případ možného vzniku
sporu mezi správcem a subjektem údajů. Po uplynutí této doby jsou údaje zlikvidovány.

6. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování






Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.
Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně.
Správce údajů bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat sám nebo za tímto účelem pověří,
v souladu ze zákonem, třetí osobu.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům
či jiným institucím není uložena právním předpisem nebo nevyplývá ze smluvního vztahu (např.
dopravci).
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených
případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

7. Práva a povinnosti subjektu údajů











Subjekt je povinen předat správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
Subjekt je povinen správci umožnit ověření poskytnutých údajů.
Subjekt má právo od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům.
Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů.
Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů.
Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.
Svá práva může subjekt uplatnit:
 osobně v sídle společnosti v pracovní době,
 emailem:obchod@exterierbeton.cz,
 datovou schránkou: qbj5ipq.
Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Platnost
Znění Prohlášení o ochraně osobních údajů může správce změnit či doplňovat.
Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 25.5.2018.

