Informace o zpracování osobních údajů
Firma Zahradní specialista Erik s.r.o., sídlem: Na Svahu 336, Příbram VI-Březové Hory, 261 01
Příbram, IČ: 13966189, DIČ: CZ13966189; vedená u městského soudu v Praze, spisová zn.
357673, dále jen „Firma“, se stává Správcem Vašich údajů a zpracovává je následujícím způsobem:
• Identi kační údaje - zejména jméno, příjmení, tituly, které jste nám poskytli v dotazníku,
případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši
identi kaci zákazníka
• Kontaktní údaje – platná korespondenční adresa, e-mail a telefonní číslo; tyto informace
sbíráme za účelem oprávněného zájmu, tj. Za účelem nabídek, smluv, předávacích protokolů a
potřeb fakturace
Účel zpracování Vašich osobních údajů:
Firma Vaše údaje zpracovává za účelem zákonného titulu, právní povinnosti a oprávněného zájmu:
· pro potřeby vypracování cenových nabídek, smluv, předávacích protokolů, fakturace
· pro potřeby rozvoje rmy
· pro potřeby kontrolních úřadů (FÚ, ČOI, apod.)
· pro potřeby dodavatelů materiálu na místo konkrétní zakázky (dopravci sdělujeme pouze
adresu a č.p., nutné pro doručení)
Způsob uchování Vašich osobních údajů:
Firma Vaše údaje uchovává prostřednictvím PC, externího datového disku. Obojí je zabezpečeno
hesly, PC je opatřen antivirovými programy. Externí disk je uchován v uzamčené skříni, do kterých
mají přístup pouze jednatelé rmy.
Dále v papírové podobě (nabídky, smlouvy, fakturace), pro potřeby Firmy. Vše je uchováno v
uzamčené skříni, do kterých mají přístup pouze jednatelé Firmy.
Vaše údaje nejsou poskytovány třetím osobám, kromě výše uvedených. Vaše údaje uchováváme po
dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a pro
uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
Vaše práva:
V souladu s platnými předpisy máte právo na:
· právo na opravu Vašich dat – v případě změn Vašich údajů
· právo na omezení zpracování
· právo vznést námitku
· odvolání souhlasu nebo vypršení jeho platnosti
· vymazání z databáze neboli „být zapomenut“
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Dokument vchází v platnost dne: 25.5.2018

