ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I.

Základní ustanovení
1. Provozovatelem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je URMET s. r. o., IČO: 25001965, Větrná 102,
417 42 Krupka – Nové Modlany, ČR, ing. Miroslav Cingl jednatel (dále jen provozovatel).
Kontaktní údaje provozovatele:
 adresa: Větrná 102, 417 42 Krupka – Nové Modlany
 e-mail: info@urmet.cz
 telefon: 417532204
2. Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímo nebo
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více
specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních
nebo společenských.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel., e-mail, číslo
účtu a v případě fyzických osob živnostníků i IČO, DIČ, IČ DPH.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR,
 plnění zákonné povinnosti provozovatele, a to konkrétně plnění daňových a účetních
povinností ve vztahu ke státním institucím.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
 vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu,
 přímý marketing správce (zasílání obchodních oznámení a informací o výrobcích),
 plnění zákonných povinností vedení účetní a daňové agendy.
3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů
1. Provozovatel uchovává osobní údaje:
 po dobu nevyhnutelnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
(min. 10 roků od ukončení smluvního vztahu),
 po dobu nevyhnutelnou pro plnění zákonných povinností ve vztahu k daňové a účetní
agendě (min. 10 roků od získání osobních údajů),
 po dobu, dokud není odolaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)
1. Osobní údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou:
 osob podílejících se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 osob zajišťujících služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu,






osob zajišťujících marketingové služby,
státních a veřejnoprávních orgánů v případě, kdy nám tak ukládá zákon, zejména
daňový úřad, sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovny, orgány činné v trestním řízení,
soudy a exekutoři,
osob, které pro provozovatele zpracovávají osobní údaje za účelem plnění zákonných
povinností ve vztahu ke mzdové, daňové a účetní agendě a v případě potřeby
zabezpečení zaplacení za naše služby (advokát).

VI.

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
 právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování
podle čl. 18 GDPR,
 právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
 právo podat námitku proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR,
 právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adrese Větrná 102, 417 42 Krupka Nové Modlany nebo elektronicky info@urmet.cz,
 právo podat stížnost na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Provozovatel přijal technická a procesní opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť
osobních údajů.
3. V písemné podobě prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím proškolené,
kontrolované a prověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto
podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

