Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto obchodní společnosti bit cz training, s.r.o., se sídlem Vinohradská
29/93, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 27371891, zapsána v obchodním rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 109105 (dále jen „Správce“), aby
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:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
adresa

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresu a e-mail je možné
zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem (a)
doručení zboží správné osobě (jméno, příjmení, kontaktní adresa a tel. číslo), (b)
zaslání potvrzení objednávky, informování o jejím stavu a event. zasílání obchodních
sdělení (email, tel. číslo) . Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu vyřízení
objednávky a to nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový
doklad vystaven
3. Cookies: Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což
jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies
používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši
objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše
stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou
např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým
návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve
smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci
konkrétní osoby, vyjma IP adresy.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu
nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti bit cz training, s.r.o.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
•
•
•
•
•
•

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii
těchto údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
na přenositelnost údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

