Ochrana osobních údaj
Spole nost AUTOSLUŽBY PAVLIŠTA s.r.o. se sídlem Jate ní 725/3, 466 01 Jablonec nad Nisou, I O
62740687, DI : CZ62740687, registrována Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8703,
(dále je prodávající nebo „správce“) zpracovává ve smyslu na ízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) . 216/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údaj a o volném
pohybu t chto údaj a o zrušení sm rnice 95/46/EX (obecné na ízení o ochran osobních údaj ),
(dále jen „Na ízení“), následující osobní údaje:
-

jméno, p íjmení, e-mailovou adresu, telefonní íslo, adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další pln ní ze smlouvy,
pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzav ení kupní smlouvy.
Prodávající zpracovává tyto údaje rovn ž za ú elem evidence smlouvy a p ípadného budoucího
uplatn ní a obranu práva a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údaj je za
výše uvedeným ú elem po dobu 1 rok od realizace poslední ásti pln ní dle smlouvy, nepožaduje-li
jiný právní p edpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na
základ

l.6 odst. 1 písm. c)a f) Na ízení – zpracování je nezbytné pro spln ní právní povinnosti a pro

ely oprávn ných zájm správce.
Vezm te, prosíme, na v domí, že podle Na ízení máte právo: zrušit kdykoliv zasílání obchodních
sd lení, vznést námitku proti zpracování na základ oprávn ného zájmu správce, požadovat po nás
informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás p ístup k t mto údaj m a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit, pop ípad požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz
chto osobních údaj , výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními p edpisy
nebo oprávn nými zájmy správce, na ú innou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle
Na ízení byla porušena v d sledku zpracování vašich osobních údaj v rozporu s tímto Na ízením,
podat stížnost u Ú adu pro ochranu osobních údaj .
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