Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
Zasláním objednávky nebo uzavřením smlouvy uděluje Odběratel, který je fyzickou
osobou či fyzickou osobou podnikatelem
dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, které nabylo účinnosti dne 25. 05. 2018 (dále jen „Nařízení GDPR“)
společnosti OMNIPLAST s.r.o., se sídlem č.p. 471, 664 03 Podolí, IČO: 26919818, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45427,
jakožto správci osobních údajů
souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou
poskytnutých správci.
Osobní údaje je oprávněn zpracovávat kterýkoli zaměstnanec správce.
Zpracovávané údaje:
• jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
• bydliště, popřípadě sídlo/místo podnikání,
• datum narození, popřípadě IČO,
• e-mailová adresa,
• telefonní číslo,
• číslo bankovního účtu,
• IP adresa.
Účel zpracování: Tyto údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely
obchodů, jež jsou předmětem jeho podnikání.
Doba zpracování: Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle
však po dobu tří let od zaplacení ceny dle poslední objednávky.
Způsob zpracování: Osobní údaje budou zpracovány především strojově prostřednictvím
počítačů, počítačových programů a jiné elektroniky.
Příjemci údajů: Odběratel jakožto subjekt údajů bere na vědomí, že příjemci jeho osobních
údajů mohou být osoby/společnosti dodávající správci Zboží nebo materiál na výrobu Zboží,
přepravci a dále osoby zajišťující přípravu, tisk a zasílání marketingových materiálů a
poskytující služby informačních technologií a komunikací.
Práva subjektu údajů: Odběratel jakožto subjekt údajů má právo požadovat po správci přístup
k svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání,
omezení jejich zpracování, právo vznést námitky proti zpracování (vč. námitek proti šíření
obchodních sdělení) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce
uplatnit na adrese …… @omniplast.cz, nebo dopisem adresovaným do výše uvedeného sídla
správce.

Odběratel jakožto subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Právo
kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, je-li zpracování
nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
V případě, že bude Odběratel jako subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých
osobních údajů prováděné správcem, mohu podat stížnost přímo správci, nebo se obrátit
na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
výše uvedeného účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s tímto účelem.
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