Informace o zpracování osobních údajů, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektu údajů (dále jen „GDPR“)
1) Správce osobních údajů
Společnost KASTR - KADERKOVA STROJÍRNA s.r.o., se sídlem Rozhraní 172, Rozhraní 56903,
IČ: 06418813, DIČ: CZ06418813, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v
Hradci Králové, spisová značka C40226, (dále jen „správce“) Mvás tímto v souladu s čl 12 GDPR
informuje o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech.
2) Rozsah zpracování osobních údajů
Pro účely uzavření kupní smlouvy na eshopu provozovaném společností KASTR -KADERKOVA
STROJÍRNA s.r.o., se sídlem Rozhraní 172, Rozhraní 569 03, IČ: 06418813, DIČ: CZ06418813
společnost zpracovává následující údaje:
Údaj

Důvod

Délka uchování

Název společnosti

Zákonný údaj pro naplnění kupní smlouvy

2 roky

DIČ

Zákonný údaj pro naplněné kupní smlouvy

2 roky

Celé jméno
objednavatele

Údaj potřebný k identifikaci objednávající osoby
z důvodu potřeby dalších upřesňujících dotazů
k objednávce

2 roky

Telefon

Zákonný údaj pro naplnění kupní smlouvy; informace
2 roky
pro přepravní společnost

E-mail

Údaj potřebný pro zaslání potvrzení přijetí objednávky
a následnou komunikaci ohledně objednávky; informace 2 roky
pro přepravní společnost

Fakturační adresa
(ulice/obec)

Zákonný údaj pro naplnění kupní smlouvy

2 roky

Dodací adresa
(ulice/obec)

Zákonný údaj pro naplnění kupní smlouvy

2 roky

Souhlas se
zpracování osobních Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů
údajů

2 roky

Souhlas se zasíláním
Vyjádření souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
obchodních sdělení

2 roky

3) Způsob uchování a přístup k osobním údajům
Všechny osobní údaje (jméno objednavatele, email, telefon) jsou s ostatními údaji o právnické
osobě uloženy v šifrované databázi společnosti s přístupem pouze pověřených osob. Společnost se
zavazuje, že bez souhlasu objednavatele nebude předávat žádné osobné údaje o fyzických osobách
(email, telefon atd.) žádným třetím stranám s výhradnou osobních údajů potřebných pro předání
zboží přepravním společnostem.
Přepravní společnost

Odkaz na ochranu osobních údajů

Česká pošta

https://www.ceskaposta.cz/o-ceskeposte/kontakty/ochrana-osobnich-udaju

Gebrüder Weiss

Prozatím nedostupné

4) Udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení
Udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení vyjadřujete souhlas s občasným (max. 3
měsíčně) zasíláním informací ohledně nových výrobcích, postupech, veletržních účastích atd.
Společnost nebude předávat databázi svých kontaktů žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu
subjektu.

