Zásady zpracování osobních údajů

1. Základní ustanovení:
Učiněním jednoho či více následujících kroků: učinění objednávky, kontaktováním za účelem
konzultace, přihlášení k odběru příručky a novinek, souhlasíte s tím, aby společnost
EPROJEKTOR.cz s.r.o., IČ 04482727, DIČ CZ04482727, se sídlem Korunní 1310/56, 120 00 Praha 2,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C248221
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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“) zpracovávala tyto osobní
údaje:
2. Vymezení osobních údajů:
Pokud jste se přihlásil/a k odběru novinek a příručky, nebo jste absolvoval/a konzultaci telefonicky,
nebo osobně na našem showroomu, uchováváme o vás tyto údaje:
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje potřebné k vytvoření nabídky
Pokud jste u nás učinil/a objednávku, uchováváme taktéž všechny Vámi poskytnuté fakturační údaje
a údaje poskytnuté pro úspěšnou realizaci objednávky.

3. Způsob zpracování osobních údajů:
Všechny údaje uvedené v bodě 2. jsou uchovány v enkryptované databázi a jsou k dispozici pouze
osobám, či třetím stranám (dopravce), jejichž spolupráce je nevyhnutelně nutná k úspěšné realizaci
Vaší objednávky.
Všechny tyto údaje budou (kromě náležitostí souvisejících s vyřízením objednávky) nadále využívány
výlučně k informativním a marketingovým účelům a k účelům vylepšování našich služeb. Zejména se
jedná o kontaktování za účelem informování o zajímavých novinkách, plánování rekalibrací či nabídky
nových produktů a služeb.

4. Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů
Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat 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.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tímto však není dotčena
zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat jakýmkoli kontaktováním firmy EPROJEKTOR.
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

