7. Ochrana osobních údajů
7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2.Vyplněním osobních údajů na straně Kupujícího se společnost Spoltex Kravaře stává správcem
těchto osobních údajů a z právního titulu plnění smlouvy je eviduje.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně
dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále
společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s
tímto zpracováním.

7.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.

7.5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno
na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně
zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě.
Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou
osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zároveň
můžou být údaje poskytnuty firmě Ekosoft net s.r.o., která je zpracovatelem IT a veškerého
softwarového vybavení a to jako datová součást při úpravách stávajícího software.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:

-požádat o výpis osobních údajů, které společnost o něm eviduje.
-může vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako může požadovat opravu udaných
osobních údajů, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Zároveň může
kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů a povinností Prodávajícího je údaj následně
vymazat a dále jej nezpracovávat. Právem Kupujícího je i podat stížnost dozorovému úřadu proti
tomuto zpracování.

7.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

7.11. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7.12. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání
cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno,
nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné
osobní údaje.

