Podmínky ochrany osobních údajů
Firma Miroslav Šoman provádí zpracování Vašich osobních údajů, protože je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy
s Vámi ohledně prodeje objednaného zboží a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů vzhledem k veřejnoprávním
povinnostem.
I. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je Miroslav Šoman, Komenského 57, 76601 Valašské Klobouky, identifikační číslo :
18559506, zapsán pod Č.J.: ŽÚ-VK-L/231/92/F.
Kontaktní údaje správce jsou : Miroslav Šoman, Komenského 57, 76601 Valašské Klobouky, telefon +420 577 320 945,
email – msoman@seznam.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je :
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR
- plnění právních povinností, které se na správce vztahují
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje , které jsou nutné pro úspěšné vyřízení a doručení
objednávky - jméno, adresa, email. Můžete uvést i telefonní kontakt, který usnadní doručení nebo případnou komunikaci
s Vámi .
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.22 GDPR.
III. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ
Správce uchovává osobní údaje :
- po dobu trvání účinku práv a povinností ze smlouvy a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu
nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely obchodních sdělení
IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kromě správce jsou dalšími příjemci osobních údajů společnosti a osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na
základě smlouvy, společnost zajišťující provozování e-shopu a účetní firma.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
V. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, omezení nebo výmaz Vašich
osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo na odvolání
souhlasu se zpracováním a to písemně nebo emailem na kontaktní adresu správce (viz. bod I.).
V případě pochybností o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů .

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 25.5.2018

