PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU
1. Ctíme Vaše soukromí a respektujeme Zákon o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zavazujeme se zajistit bezpečnost a důvěrnost
získaných osobních údajů. Všichni zaměstnanci firmy, kteří obsluhují prodej v internetovém obchodě, byli
proškoleni v rozsahu zpracování osobních údajů.
2. Správcem osobních údajů je firma PS Lift Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Racocie, ul.
Kościańska 2A, 64-000 Kościan.
3. V našem obchodě jsou shromažďovány následující údaje:
o Jméno a příjmení (název firmy) – při podávání objednávky budete vyzváni k zadání svého jména a
příjmení nebo názvu firmy, aby bylo možné odeslat objednávku a kontaktovat Vás.
o DIČ – za účelem vystavení faktury.
o Adresa kupujícího/dodací - je nutná k odeslání objednaného zboží a vystavení dokladu o prodeji.
o Telefonní číslo – voláme za účelem potvrzení údajů, objednávky, nebo v případě neočekávaných
událostí, jako např. nedostatek zboží ve skladu, se současným návrhem vhodného řešení.
o E-mail – prostřednictvím e-mailu odesíláme potvrzení objednávky a kontaktujeme Vás. Pokud
potvrdíte zasílání Newsletteru, jednou za čtvrt roku Vám budeme posílat obchodní informace.
o Adresa – informace vyplývající ze všeobecných pravidel spojení realizovaných prostřednictvím
internetu, jako IP adresa (a jiné informace obsažené v systémových protokolech). IP adresy
mohou být také využívány pro statistické účely.
o Cookies – náš obchod využívá technologii Cookies za účelem uzpůsobení služeb webu Vašim
individuálním potřebám. Můžete souhlasit s tím, aby Vámi zadané údaje byly uloženy a byly
opětovně využity bez opakovaného zadávání při dalších návštěvách internetových stránek
obchodu. Majitelé jiných webů nebudou mít k těmto údajům přístup. Pokud neposkytnete
souhlas s personalizací webu, navrhujeme vypnout Cookies v nabídce možností internetového
prohlížeče.
4. Uvedení výše uvedených údajů je nezbytné v následujících případech:
o při provádění nákupu v našem internetovém obchodě bez přihlášení, po realizaci takové
objednávky z naší databáze odstraňujeme veškeré údaje, které mohou identifikovat Vaši osobu
(jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail). Zůstává pouze prodejní doklad, který je uložen pro
účetní a daňové účely.
o Registrace v databázi zákazníků – je dobrovolná. Uchováváme tyto údaje v databázi, abychom
Vám usnadnili budoucí nákupy v našem internetovém obchodě.
o Pokud chcete být informováni o zajímavých akcích a obchodních nabídkách, můžete se přihlásit k
odběru Newsletteru. Přihlášení k odběru je dobrovolné a lze jej kdykoli zrušit.
5. Každý uživatel našeho webu si může vybrat, zda a v jakém rozsahu chce využívat našich služeb a
poskytovat informace o sobě. Pokud z nějakého důvodu nechcete zanechat svoje osobní údaje, máte
právo je odstranit nebo přestat používat náš web.
6. Žádné údaje neposkytujeme třetím osobám. Neuchováváme také důvěrné údaje, jako čísla kreditních
karet nebo přístupové údaje k Vašemu bankovnímu účtu.
7. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů máte právo
své údaje opravit, doplnit, aktualizovat, narovnat a požadovat jejich odstranění. Za tímto účelem využijte
záložek internetových stránek, pošlete e-mail na adresu rodo@ps-lift.com nebo doporučený dopis na
adresu PS Lift sp. z o.o., Racot, ul. Kościańska 2A, 64-000 Kościan.

