sTANoVlSKO spoIečnosti CL|MASTYL s.r.o. jako ,,Správce ÚdajŮ"
Účel zpracování osobních údajů

\*-

Našó společnost CL|MASTYL s.r.o,, se sídlem v Hořické u1.283, 500 02, Hradec Králové 2, lC'. 27506657, DlC:
CZ27506657, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vloŽka 23057,
tel.:495211376, e-mail: climastyl@climastyl,cz spoPočkou vPardubicích, Jindřišská u1.2041, tel,466536243, e-mail:
pardubice@climastyl.cz, podniká voblasti nabízení obchodu a služeb azpracouáuá osobní Údaje Pro sPlnění smlouvY,
pjížsmluvní stranou je subjekt údajůa dále zpracovává osobní údaje pro splnění právních povinností smluvních stran
podle č1.6 odst, 1), písm, a), b), c) a č1.9 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU)20161679,

Poučeníoochraně osobních údajů
lnformace a poučeníbyly poskytnuty vsouladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto ÚdajŮ a o zruŠenísměrnice
95/46/ES (GDPR).

Rozsah zpracování osobních údajů
osobní údaje jsou shromažd'ovávány, zpracovány a uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití, přičemŽ jsou plně
dodržovány všechny právní předpisy. Správce údalůzpracovává tyto informace: jméno a příjmení zákazníka, adresa
trvalého bydliště, a_clresa montáže, telefon, e-mailový kontakt, rodné čísloči datum narození (v případě platby
převodem), lčO, DlčO, název íimy.Zákazník uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajůna dobu 10let od
podepsání tohoto udělení souhlasu. Po této době jsou veškerá data skartována či nenávratně smazána, pokud byla
uložena ivelektronické podobě. Osobní údaje jsou po dobu 10 let uchovávány v minimálním rozsahu tak, aby po tuto
dobu byl Správce údajůschopen dostát své zákonné povinnosti (archivace účetnícha daňových dokladŮ po dobu 10
let),

Cenové nabídky, které nebyly realizovány (nestaly se součástí objednávky), jsou skartovány'po dvou letech, Toto je
lhůta, kdy mázákazník možnost nabídku realizovat.

Subjekt údajů
Subjektem údajůje zákazník, ktený bere na vědomí poučenísprávce o možnosti udělení a neudělení souhlasu se
zprácováním svýóh osobních údajůpro účelyuvedené výše, dále o právu odvolat souhlas subjektu údajŮ se
zpracováním osobních údajůsprávci a o tom, že odvoláním souhlasu není dotčená zákonnost zpracování vYcházejÍcích
ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Subjekt údajůbere na vědomí, že správce není oprávněn předat jeho
osobní údaje žádné jiné osobě vyjma poskytovatelů softwaru, lT služeb, účetních,daňových a právních služeb. Správce
údajůnevyužívá osobní údaje subjektů k zasiláníjakýhokoli reklamního sdělení a nevytváří si žádnédatabáze,

V Hradci Králové, dne 24.5,2018
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