Společnost Morávek systémy s.r.o.
Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Česká republika, Identifikační číslo: 04047231
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35123
(Společnost je dále označována jen jako „Správce“
- na straně jedné poučuje
osobu Kupujícího, tedy zájemce o uzavření kupní smlouvy na zboží se Společností
(dále jen jako „Subjekt osobních údajů“, či „Subjekt“)
- na straně druhé –
o o c hr a ně o s o b ní c h ú d a j ů
(dále jen „Poučení“).
Předmět Poučení
Správce tímto Poučením vyjadřuje svou vůli informovat Subjekt osobních údajů o veškerých jeho právech a povinnostech a
také o povinnostech Správce vyplývajících z právní úpravy ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 „GDPR“).
Informace o zpracování
Správce vystupuje vůči Subjektu v pozici správce osobních údajů. Totožnost Správce je určena v hlavičce tohoto Poučení,
včetně příslušné kontaktní adresy. Správce je dále možné kontaktovat na tel. 776 773 706 nebo prostřednictvím e-mailu
info@moravek-systemy.cz.
Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje Subjektu na základě právního titulu uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem
řádného poskytnutí plnění dle smluvními stranami uzavřené kupní smlouvy na zboží, pro související komunikaci smluvních
stran při poskytování plnění, fakturaci a další související činnosti, a dále na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to za
účelem možného kontaktování Subjektu po ukončení smluvního vztahu, pro zasílání informačních, reklamních sdělení a
nabídky služeb Správce.
Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje Subjektu v souvislosti s účelem zpracování: jméno a příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu, případně adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, jakož i další osobní údaje, které Subjekt Správci
uděluje v souvislosti se sjednáním a plněním kupní smlouvy na zboží.
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou (minimálně po dobu trvání kupní smlouvy), a to až do
pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě manuálním
způsobem.
Správce je oprávněn předat zpracovávané osobní údaje třetím stranám, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí.
Kategorií příjemců, jimž je Správce oprávněn osobní údaje předat, jsou zpracovatelé, které Správci využívá k naplnění účelů
vymezených výše.
Správce předává osobní údaje Subjektu zejména těmto zpracovatelům, s nimiž mají také uzavřenu zpracovatelskou smlouvu:
daňoví poradci, advokáti, účetní, spolupracující osoby a další.
Práva a povinnosti Subjektu osobních údajů
Subjekt má právo na přístup k vlastním osobním údajům a informacím o jejich zpracování. Tohoto práva může využít
jak osobně na adrese Správce, tak telefonickou či emailovou komunikací. Správce je oprávněn při pochybnostech ověřit
totožnost žadatele.
Subjekt má právo na opravu osobních údajů. Subjekt je povinen ohlásit Správci veškeré změny, které by se dotýkaly těch jeho
osobních údajů, které Správci zpracovávají. Subjekt má právo žádat o omezení zpracování za splnění podmínek článku 18
GDPR. Subjekt má právo žádat o výmaz osobních údajů, a to za předpokladu, že je splněna některá z podmínek dle článku 17
GDPR. Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt má právo na přenositelnost osobních údajů
jinému Správci. Subjekt má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tím je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha.
Subjekt není předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
Práva a povinnosti Správce
Správce je povinen Subjektu poskytnout výše zmiňované informace, a to písemně nebo jinými prostředky, včetně ve vhodných
případech v elektronické formě. Pokud si to Subjekt vyžádá, výše zmiňované informace mohou být poskytnuty ústně,
a to za předpokladu, že identita Subjektu osobních údajů je prokázána jinými způsoby.
Správce je povinen poskytnout Subjektu na jeho žádost informace o přijatých opatřeních týkajících se zpracování osobních
údajů, práva na opravu nebo výmaz, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost údajů, námitek nebo
automatizovaného rozhodování včetně profilování, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je
Správce oprávněn prodloužit za splnění podmínek až o dva měsíce. O tom je Správce povinni Subjekt informovat. Tyto
informace jsou poskytovány bezplatně s výjimkou případů vymezených v článku 12 odst. 5 GDPR.
Správce je oprávněn v případě důvodných pochybností požádat Subjekt, který žádá dle článku 4.2., o potvrzení jeho totožnosti.
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