INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

■ 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o., Jeseniova 2770/56,
130 00 Praha 3, IČO 61499641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 30569 (dále jen „správce").
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: TECHNOLOGY ITALIAN SERVICES s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00
Praha 3; e-mail: jacuzzi@jacuzzi-servis.cz; tel.: +420- 271 001 611.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
■ 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Zpracování Vašich osobních údajů je zákonným důvodem, nezbytným pro splnění smlouvy mezi Vámi a
správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), (dále jen „nařízení").
■ 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření
správcem před uzavřením takové smlouvy.
3.1. Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní
osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní
transakce u nás.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
■ 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let.
■ 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. V žádném případě zásadně neposkytujeme tyto údaje třetí straně.
■ 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není
dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
6.3. Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení,
máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce splnit.
6.5. Veškeré informace v e-shopu jacuzzi-servis.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní
podmínky, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené
místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší
registraci.
V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na
jacuzzi@jacuzzi-servis.cz.

