Prohlášení společnosti ALTEKO,s.r.o. o ochraně osobních údajů dle GDPR

1. Osobní data
My, společnost ALTEKO, s.r.o. (zkráceně „my“), bereme ochranu osobních dat velmi vážně a
respektujeme Vaše soukromí. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše osobní data pouze
s Vaším svolením, resp. pokud je k dispozici jiný právní podklad v souladu s GDRP; a to za dodržení
ustanovení na ochranu dat a občansko-právních předpisů.
Shromažďována jsou pouze taková osobní data, která jsou skutečně zapotřebí pro provedení a chod
našich obchodních vztahů anebo která jste nám dobrovolně postoupili.
2. Informace a smazání
Máte kdykoli právo na informaci o Vašich uložených osobních datech, o jejich původu a příjemci,
jakož i o účelu zpracování dat; rovněž máte právo na opravení, datový přenos, námitku, omezení
zpracování a zablokování či smazání nesprávných, příp. nepřípustně zpracovaných dat.
Pokud nastanou změny ve Vašich osobních datech, požádáme Vás o adekvátní sdělení.
Máte kdykoli právo na odvolání uděleného souhlasu s využitím Vašich osobních dat. Vaše podání na
informace, smazání, opravu, námitku a/nebo datový přenos, v posledním uvedeném případě, pokud
se tím nezapříčiní neúměrně velký výdaj, může směřovat na kontakty uvedené v bodu 8 tohoto
prohlášení.
3. Zabezpečení dat
Ochrana Vašich osobních dat probíhá podle příslušných organizačních a technických opatření. Tato
opatření se týkají zejména ochrany nepovoleného, protiprávního nebo také náhodného přístupu
k datům, jejich zpracování, ztráta, zneužití a manipulace. Při nerespektování snah o zachování trvale
přiměřeně vysokého stavu nároků na pečlivost se nedá vyloučit, že informace, které jste nám poskytli
prostřednictvím internetu, uvidí a použijí jiné osoby.
Dbejte prosím na to, že nepřebíráme jakkoli formulovanou záruku za zveřejnění informací kvůli
chybě, kterou jsme nezavinili, při datovém přenosu a/nebo neautorizovaným přístupen třetích osob
(např. hackerským průnikem do emailového účtu, resp. telefonu, zachycování faxů).
4. Použití dat
Budeme zpracovávat data, která dostaneme k dispozici, pro marketingové účely, k rozesílání
informací o novinkách, jakož i k vytváření kontaktů via pošta a telefon a na základě Vašeho povolení
nebo k jiným účelům, které jsou svým určením v souladu s požadavky GDRP. Výjimku tvoří využití pro
statistické účely, pokud byla disponibilní data anonymizována.
5. Zprostředkování dat třetím osobám
Pro splnění Vaší zakázky je možná zapotřebí či ze zákona povinné zprostředkovat Vaše data třetím
osobám (např. poskytovatelům služeb, které úkolujeme a jimž dáváme data k dispozici, atd.) soudům
nebo úřadům. Zprostředkování Vašich dat je možné výlučně na základě GDPR, zejména pro splnění
Vaší zakázky nebo na základě Vašeho dřívějšího povolení.
6. Oznámení datových chyb
Snažíme se zabezpečit, abychom včas rozpoznali datové chyby a v daném případě je neprodleně

nahlásili Vám, resp. příslušnému dozorujícímu orgánu s uvedením polohy těch datových kategorií,
kterých se to týká.
7. Uchovávání dat
Nebudeme data ukládat na delší dobu, než jaká je zapotřebí ke splnění našich smluvních, resp.
zákonných závazků a na obranu před eventuálními záručními nároky (např. 7 let podle spolkového
daňového zákona nebo zákona o podnikatelské činnosti atd.).
8. Údaje pro kontakt s námi
Pokud máte dotazy nebo požadavky ke zpracování Vašich osobních dat, kontaktujte nás prosím na
prodej@alteko.cz
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