INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré definice užívané v tomto dokumentu mají stejný význam, jako definice uvedené v Obchodních podmínkách
přiložené ke smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.
1.

Co je obsahem tohoto dokumentu?

1.1.

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží jako informace pro Objednatele, popřípadě návštěvníka
Webových stránek (také jako „Vy“) a informují o zpracování osobních údajů Dodavatelem, tj. společností
Bazény relax s.r.o., sídlem Žižkova 2484, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 287 49 421, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (také jako „Naše společnost“ anebo
„My“), jakožto správcem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

1.2.

V rámci tohoto dokumentu je popsáno, jakým způsobem Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje.

2.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

2.1.

S ohledem na skutečnost, že uzavíráte s Naší společností Smlouvu, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní
údaje za účelem realizací práv a povinností z této Smlouvy, a to včetně platebního styku.

2.2.

Mimo výše uvedené, zpracováváme Vaše osobní údaje i za účelem zasílání obchodních sdělení o novinkách a
produktech Naší společnosti – k tomu viz blíže, včetně možnosti odmítnout zasílání obchodní sdělení, níže v čl.
8.

2.3.

V případě, že nejste našim zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje jenom za účelem zasílání
obchodních sdělení o novinkách a produktech Naší společnosti - k tomu viz blíže, včetně možnosti odmítnout
zasílání obchodní sdělení, níže v čl. 8.

3.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

3.1.

Pro naplnění výše uvedených účelů Naše společnost potřebuje nezbytné identifikační údaje, bez kterých by
nebylo možné uzavřenou Smlouvu plnit. Takovými osobními údaji, které o Vás Naše společnost zejména
zpracovává jsou:


Jméno a příjmení,



Adresa,



E-mail a telefonní číslo,



Údaje týkající se platebního styku (zejména číslo účtu apod.), pokud jste našim zákazníkem.

4.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

4.1.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za
kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení Smlouvy.

4.2.

V případě, že nejste našim zákazníkem, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 10 let od vyplnění
formuláře.

5.

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme?

5.1.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a využíváme jak manuálně v listinné formě, tak i elektronicky
automatizovaným způsobem.

6.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

6.1.

Vaše osobní údaje předáváme pouze našemu dodavateli, který je marketingovou společností, která se stará o
zasílání obchodních sdělení, dále už jen pouze přepravci a osobě zajišťující platební styk, pokud jste našim
zákazníkem.

7.

Jaké jsou Vaše práva?

7.1.

Vašim nejdůležitějším právem je právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o Vaší osobě. Tyto
údaje Vám poskytneme bezplatně na základě Vaší žádosti zaslané na adresu Naší společnosti či na emailovou adresu info@bazenyrelax.cz. Pouze v případě, že by v souvislosti s Vaší žádostí vznikly nějaké
náklady, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

7.2.

V případě, že si nebudete jistí, jak Vaše osobní údaje Naše společnost zpracovává, máte právo požadovat po
Naši společnosti vysvětlení, a to v případě, kdy se budete domnívat, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou
zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. V takovém případě máte
samozřejmě právo, abychom případný nežádoucí stav odstranili.

8.

Zasílání obchodních sdělení

8.1.

Výše jsme Vás informovali o skutečnosti, že Vaše osobní údaje týkající se elektronického kontaktu využíváme
k zasílání obchodních sdělení, a to na základě oprávnění v zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

8.2.

V případě, že se zasíláním obchodních sdělení nesouhlasíte, můžete toto odhlásit prostřednictvím e-mailu na
adresu info@bazenyrelax.cz

9.

Cookies

9.1.

Pro zkvalitnění našich webových stránek používá Naše společnost tzv. cookies, které ukládají prostřednictvím
prohlížeče malé soubory, které nám umožňují lépe přizpůsobit naše webové stránky Vašim potřebám. Cookies
jsou v podstatě malý textový soubor, který je z webové stránky zaslán do prohlížeče na Vašem zařízení a
umožňuje nám poznat např. informace o Vaší návštěvě či dalších nastaveních, a to tak, aby Vaše další
návštěva byla pro Vás co nejpříjemnější.

9.2.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit
nebo úplně zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče
naleznete na těchto adresách:

9.3.



Internet Explorer: windows.microsoft.com



Google Chrome: support.google.com



Mozilla Firefox: support.mozilla.org



Opera: help.opera.com



Safari: support.apple.com
Více informací ke cookies naleznete zde https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

