Ochrana osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679
dále jen „GDPR“ ve společnosti

Lubomír Demel, D.A.S. Polička
a
Demel international company s.r.o.

Ochraně vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je kladem velký důraz a je pro
nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.
Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem – dodavatelem, svěřujete nám své osobní
údaje. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máme v souvislosti s
GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

I.

Správce

Lubomír Demel, D.A.S. Polička, se sídlem T. Novákové 950, Polička 572 01, IČ: 11102683
Demel international company s.r.o., se sídlem T. Novákové 950, Polička 572 01, IČ: 03552977
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem. K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši
zaměstnanci dle dispozic, které jsou nezbytně nutná pro výkon jejich profese.

II.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel.
čísle +420 461 725 057 nebo na e-mail demel@demelsro.cz

III. Prohlašení
Prohlašujeme, že jako správce:
•

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu,
a to především oprávněného zájmu, plnění objednávky, plnění smlouvy, zákonné
povinnosti či uděleného souhlasu.

•

Plníme dle čl. 13 GDPR informační povinnost, ještě před zahájením zpracování
osobních údajů.

•

Umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv, podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracování Vašich osobních údajů, ke kterému udělíte svůj souhlas bude probíhat
automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě, prostřednictvím
odpovědného zaměstnance naší společnosti. Zpracováváme osobní údaje, které nám
svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
Prodej a nákup zboží, plnění smlouvy, dodání zboží
•

vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, adresa, telefonní kontakt a e-mail,
potřebné k plnění smlouvy (objednávka zboží, smlouva, atd.), dodání zboží.

Vedení účetnictví
•

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje, dodací údaje) nezbytné
pro zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing
•

Zasílání ceníků, akčních nabídek zboží, nebo obchodní korespondence-sdělení.

Pokud jste naším zákazníkem, zasíláme vám obchodní sdělení jen na základě vašeho
souhlasu. Váš souhlas je platný na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zcela, nebo
částečně odvolat, a to buď doručeným dopisem na adresu společnosti, nebo e-mailem
doručeným na adresu demel@demelsro.cz .

Nereagování na toto sdělení do termínu 15.06.2018 pokládáme automaticky za souhlas. V
opačném případě nás prosím kontaktujte na e-mail demel@demelsro.cz o tom, že
nesouhlasíte se zpracovávání citlivých údajů v rámci GDPR.

V.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje chráníme nejen podle platných právních předpisů, ale také
podle interních vnitropodnikových norem. Ochranu dále zajišťujeme pomocí moderních
technologií, přijali jsme a udržujeme opatření zamezující zneužití poškození nebo zničení
vašich osobních údajů.

VI.

Předávání dat

Předávání Vašich osobních údajů je možné jen na základě požadavků předpisů
vyžadovaných oprávněnou osobou, např. státním kontrolním orgánem. Pokud je nutné
předat osobní údaje do zahraničí, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy.
Seznam případných příjemců Vašich osobních údajů Vám bude poskytnut na základě
Žádosti doručené na adresu společnosti.

VII.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pro využití Vašich práv nás
kontaktujte prostřednictvím e-mailu demel@demelsro.cz .
•

Máte právo na informace,

•

Máte právu na přístup,

•

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,

•

Máte právo na omezení zpracování,

•

Máte Právo na přenositelnost,

•

Máte Právo na vymazání citlivých údajů,

•

Máte Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a musíme evidovat vystavené
daňové doklady ve lhůtě stanovené zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás
budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

VIII. Mlčenlivost
Zaměstnanci pověřeni zpracováním vašich osobních údajů jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí „Ochranu
osobních údajů“.

Za společnost: Lubomír Demel D.A.S. polička

a

Demel international company s.r.o.

Demel Michal – jednatel společnosti

