Pravidla pro ochranu osobních údajů zákazníků
Vážení zákazníci,
od 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů fyzických
osob, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Toto nařízení
se dotýká každé společnosti a instituce, která působí na evropském trhu a shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje.
Společnost Keramet, s.r.o. shromažďuje osobní údaje o:
1. osobách, které si objednají naše zboží,
2. osobách, které se zaregistrují k odběru našich obchodních sdělení,
3. osobách, které se účastní námi pořádaných akcí.
V případě, že dojde ke změně těchto pravidel, budou zveřejněny na internetové stránce
www.keramet.cz. Abyste měli k dispozici veškeré aktuální informace o ochraně Vašich osobních údajů, seznamte se prosím s níže uvedenými pravidly společnosti.
1. Zásady ochrany osobních údajů
Společnost Keramet, s.r.o. shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v souladu
s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“), dále také v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, s nabytím účinnosti dne 25. května 2018 (dále jen „Nařízení GDPR“). Ochrana
osobních údaje pro naši společnost velmi důležitá a proto k ní přistupujeme velmi odpovědně
a vynakládáme na ni veškeré přiměřené úsilí.
2. Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme:
- Jméno a příjmení
- Identifikační číslo
- Fakturační adresa a dodací adresa
- Telefonní číslo (mobilní, pevná linka)
- E-mailová adresa
- SPZ automobilu z důvodu expedice materiálu
Hlavním právním titulem pro zpracování údajů je plnění smlouvy, které zahrnuje účetní a
daňovou agendu, oboustranný monitoring plnění smlouvy a jeho vyhodnocování, komunikaci
se subjektem údajů týkající se plnění smlouvy nebo zajištění plnění ze smlouvy.
Vaše osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány výhradně společností
Keramet, s.r.o., a to prostřednictvím našich zaměstnanců. Vaše osobní údaje nebudou poStránka 1 z 2

skytovány třetím osobám a nebudou využity k zasílání marketingových sdělení bez Vašeho
souhlasu.
3. Délka uchování osobních údajů
Po uplynutí lhůt pro možné uplatnění nároků z vad dodaného zboží a služeb (tedy dvou let
pro náhradu škody a tří let pro promlčení dalších práv) jsou osobní údaje dále vedeny pouze
z důvodu daňové evidence. Po expiraci i tohoto právního titulu pro zpracování jsou osobní
údaje z oprávněného zájmu společnosti dále evidovány z důvodu budoucího obnovení obchodních vztahů.
4. Možnost přístupu k Vašim osobním údajům
Kdykoliv máte právo přístupu k Vašim osobním údajům a dále máte právo na jejich opravu.
Současně jste oprávněn požadovat, abychom smazali osobní údaje, které o Vás uchováváme. Požadavek týkající se jakéhokoli nakládání s osobními údaji můžete učinit formou písemného sdělení na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou adresu: udaje@keramet.cz.
Naše společnost Vás tímto informuje také o tom, že máte právo požadovat po naší společnosti informace o zpracování Vašich osobních údajů, a pokud se domníváte, že jsou Vaše
údaje zpracovány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo
v rozporu se Zákonem a Nařízením GDPR, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování. V této souvislosti jste oprávněni, abychom tento vzniklý
stav odstranili. Nevyhovíme-li takovému požadavku, máte právo se obrátit přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
5. Kontaktní údaje
S jakýmkoliv dotazem nebo připomínkou nás můžete kontaktovat na adrese: Keramet, s.r.o.,
Pod Třešněmi 616/9, 154 00 Praha 5, nebo e-mailem: udaje@keramet.cz

V Praze dne 24.5.2018

Ing. Michaela Bogdanová
jednatelka společnosti
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