S podpisem smlouvy udělujete svůj souhlas firmě H-EKO spol, s r.o.
IČ0 01866630 o zpracování a správou poskytnutých Vašich osobních údajů
k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od
Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými
právními předpisy ČR a příslušných norem EU.
Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:
- Jméno, příjmení, název firmy
- Adresa trvalého bydliště, sídlo firmy, korespondenční adresa
- Emailová adresa
- Telefonní číslo
- Evidenční číslo řidičského a občanského průkazu
- Další informace, týkající se Vaší identifikace
Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.
Získané informace nám slouží:
- Abychom Vám mohli dodat požadované zboží a služby
- Zajištění plnění smlouvy a následného (reklamace, záruky, servisu apod.)
- Interní vedení záznamů ohledně úhrad a pohledávek
- K plnění zákonných povinností vůči státním institucím
Doba spravování údajů:
-Vaše údaje budeme spravovat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel
zpracování, tedy po dobu platnosti naší obchodní spolupráce a 10 let po
skončení.
Bezpečnost:
-Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat, abychom zabránili
neoprávněnému zveřejnění. Zavedli jsme vhodné fyzické elektronické a
manažérské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které
shromažďujeme.
- Veškeré informace, které nám poskytnete jsou uloženy na našich bezpečných
servrech.

Poskytování vašich dat:
- Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které
angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např.
společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel
osobních údajů, se kterými máme uzavřenou odpovídající smlouvu. Jde
hlavně o kontrolu účetnictví a daňové poradenství. Toto není konečný
seznam. Může být doplněn o aktuální situace.
- Vaše osobní údaje můžeme též předat třetím stranám, jestliže máme
povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění
zákonné povinnosti.
Práva subjektu údajů
Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů
náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a to konkrétně o:
-

-

Právo přístupu ke svým osobním údajům
Právo na opravu osobních údajů
Právo na výmaz (tzv.právem být zapomenut)
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních úajů
z důvodu týkající se konkrétní situace zákazníka.
Právo na přenositelnost údajů
Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u úřadu pro
ochranu os.údajů:Pplk. Sochora 27, PSČ 17000 Praha 7, www.uouu.cz.
Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby
provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu
s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete od nás požadovat
doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů. Souhlas
můžete odvolat na ivetahromadkova@seznam.cz nebo písemně na
adrese KH EKO spol, s r. o., Jiřice 217, 39601 Humpolec. Odvoláním
vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před odvoláním.
Za firmu KH EKO spol, s r.o. Hromádková Iveta jednatel společnosti.
Podpis nájemce

podpis pronajimatele

