7ásady ochrany osobních údajů
:

Děrované plechy SV§ s.r.o.,
Sídlo: Radim 10]., 538 54 Luže,
lČ: 28761995
e-mail: info@dp,svs,cl
dále jen ,,Správce"
Firma

Y

áženíobchodní partneři,

abYchom mohli Plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným
PoŽadavkŮm Podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní úaá;e.
Informujeme Vás tímto v jakém rozsahu nakládáme s osobními údaji, pro jaké účelyje
vYuŽÍváme, jak s nimi nakládáme a jaké máte práva v souvislosti s vaÍimi osobními
náaji.
K tomu sdělujeme:

1J Správcem osobních údajůpodle

Nařízení[EU) 2016 /679 (GDPRJje Správce.

2J VaŠeosobní Údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich poptavek smluv

a

objednávek, popř, řešení reklamací a dalšíchzáležitoití obchodní pou"rry.
3J ZPracováváme tYto vaše údaje: |méno a příjmení , název firmý, tč, Ďlč, adresa
sídla,
popř. doručovacíadresa, číslotelefonu, e-mailová adresa, číslobankovního
účtu.
4) Právním dŮvodem tohoto zpracování je plnění smluv. Uvedené osobní údaje za
tímto
ÚČelem dále zPracováváme a evidujeme po dobu nezbytně nutnou ve firemním
účetním
systému což námukládá Zákono účetnictví.
5J Ochrana vaŠich osobních ÚdajŮ odpovídá požadavkům Nařízení(EU) 201,6/679
(GDPR).
6)Y Žádném PříPadě VaŠeúdaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalšímstranám.
VaŠeosobní Údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu
jinému VaŠe osobní údaje bez vašeho qýslovného souhlasu
neposkýtujeme. Tento souhlas
můžetekdykoliv odvolat,

7) Při zPracování VaŠichosobních údajůnebude docházet k

rozhodování.

automatizovanému

B) Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů,nepověřili

jsme

zPracováním VaŠichosobních údajůžádnéhozpracovatele ani neurčili zástupce pro
plnění povinností ve smyslu GDPR.
9J Dále máte Právo poŽadovat od nás jako Správce informaci, jaké vaše osobní údaje
zPracováváme. Právo PoŽadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování
osobních
ÚdajŮ, Právo na PřístuP ke sqfm osobním údajům,jejich opravu nebo qýmaz,
popřípadě
omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování.
10) V PříPadě jalqfchkoliv dotazů se na nás můžeteobrátit na adrese: info(CIdpsvs.cz
V Radimi
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