IV.
Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu
V případě nákupu zboží v na https://www.autopotahytaso.cz/ bude správce
zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu:
• jméno,
• příjmení,
• e-mailová adresa,
• telefonický kontakt
• adresa pro doručení zboží,
• pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude správce provádět za
účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě
také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně
před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu
5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků bude správce provádět sám, anebo za tímto
účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu (např.
společnost na zpracování účetnictví). V případě, kdy bude objednané zboží na základě
žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní
údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení
zboží) také příslušnému přepravci.
V.
Další práva spojená s ochranou osobních údajů
Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na
automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně
dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává dle tohoto Prohlášení o
ochraně soukromí.
Subjektům údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, náležejí při naplnění
předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním
jejich osobních údajů:
1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě
žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje správce zpracovává;
2. právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
3. právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
4. právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
5. právo na přenositelnost osobních údajů;
6. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je
souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání
newsletteru a dalších reklamních sdělení).
Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, mají dále, při naplnění
předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich
osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce (tj.
v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu
před případnými soudními spory).
Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní
údaje správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti správce, jakožto
správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, se také mohou se
svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se
sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

