Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)
Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky
Veškeré údaje, které společnost shromažďuje, pracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu.

Správce:
S - PRASEK s.r.o.
Kolofíkovo nábřeží 12, 747 05 Opava
E-mail : obchod@s-prasek.cz

,

www.s-prasek.cz

Tel. 553 715 507

Jaké údaje zpracováváme
Zpracováváme následující osobní údaje:
a)

identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, a vaše funkce v organizaci,

pokud zastupujete právnickou osobu;
b)

kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo,

adresa pro doručení, fakturační adresa;
c)

údaje o objednaném zboží a službách, které jste si u nás vy nebo vaše společnost objednali, způsobu platby včetně čísla

platebního účtu, a údaje o reklamacích;

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a)

bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti.

b)

na základě vašeho souhlasu.

Účely zpracování:
1. Zpracování na základě plnění smlouvy
tyto údaje použijeme:



abychom s vámi mohli o zakázce komunikovat



pro potřeby úhrady



v souvislosti s reklamací;



v souvislosti s vašimi dalšími požadavky.

2. Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás objednáte zboží nebo službu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaném zboží a službách
na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly.
Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme vaše údaje po dobu trvání
promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení
soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení
a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje
objednaném zboží a službách za účelem zasílání nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů
a služeb
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

3. Zpracování na základě plnění právních povinností
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme ze zákona stanovené povinnosti, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na
tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách, a to z důvodu dodržování
zejména následujících předpisů:



zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,



zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud přepravu objednáte jako fyzická osoba).



zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,



zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé
komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:



vyřízení vašich požadavků;



evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;



prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou objednáte nějaké zboží nebo uplatníte
reklamaci;



jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které
vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:



Pokud jste adresátem služby, která je u nás objednána- partnerům zajišťujícím přepravu a doručování zásilek;



v rámci plnění našich zákonných povinností předat některé osobní údaje správním orgánům a státním úřadům

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží a služeb, nebo při komunikaci s námi

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních
údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
1. Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je
předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. V rámci práva
na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
2. Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez
zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
3. Právo na výmaz
Výmaz vašich osobních údajů je možný, pokud neexistuje jiný právní důvod k jejich uchování.
4. Právo na omezení zpracování
5. Právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky možné
6. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní
údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování
pokračovali.
7. Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V Opavě 1.1.2019

