Informace se zpracováním osobních údajů

V souladu s čl. 15 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) správce potvrzuje, že osobní údaje, které získal, jsou
zpracovány následujícím způsobem.
Provozování eshopu

Účel zpracování:

Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání:

po dobu trvání uživatelského účtu

Použití manuálního zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání:

osobní údaje zpracovávané manuálně nejsou uchovávány

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:
Osobní údaje jiné než citlivé:

Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje
citlivé):

jméno, příjmení, datum, IČ, DIČ, email, telefon, adresa,
údaje o nakupovaném zboží
citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány

Zdroje osobních údajů:
přímo od subjektu údajů,

Kategorie příjemců z České republiky a států EU:
orgány veřejné správy (na základě zvláštního zákona)

Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:
Země mimo EU nebo mezinárodní
organizace, kam mají být osobní údaje
předávány:

správce nemá úmysl předávat osobní údaje do zahraničí
mimo země EU

Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování
(proﬁlování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro
subjekt údajů:
správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí proﬁlování

Správce:

WESTERN Šiklův Mlýn s.r.o.
Zvole 49, 59257 Zvole nad Pernštejnem
IČ:27664554
Email:info@sikland.cz

Poučení subjektu údajů o jejich právech
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,
jakož i právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce rovněž poskytuje subjektu údajů současně s těmito informacemi o zpracování osobních údajů rovněž
kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud by tím nebyly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob. Za
další kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek k úhradě administrativních nákladů.

Tento dokument byl vygenerován za použití Klíče k ochraně osobních údajů na stránkách www.oou.cz

