Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Firma Daktela s.r.o., Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praha 3, REGON (IČ): 27232263
zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Grodzki (Městský soud)
w Pradze dział C, pozycja 106338 (dalej tylko „Administrator“), w rozumieniu
rozporządzenia Parlametu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie
ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej tylko
„Rozporządzenie”) przetwarza następujące dane osobowe:

-

imię,

-

nazwisko,

-

adres e-mail,

-

numer telefonu,

-

opisane rozwiązanie techniczne i funkcjonalności.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opisane rozwiązanie techniczne i
funkcjonalności pozwala przetwarzać art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przetwarzanie
jest niezbędne w celu podjęcia kroków przyjętych przed zawarciem umowy na prośbę
podmiotu danych. Przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne w celu
umożliwienia komunikacji pomiędzy Państwem a firmą.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w wymienionym wyżej celu przez okres 24 miesięcy
od realizacji popyt na usługi/usługę, o ile inny przepis prawa nie wymaga
przechowywania dokumentacji umownej przez czas dłuższy
3. W przypadku zawarcia umowy, w której Administrator występuje jako dostawca
usług oprogramowania i sprzętu, będą na Państwa adres e-mail (ewentualnie na
Państwa numer telefonu) przesyłane informacje handlowe, ponieważ taką procedurę
umożliwia §7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. U. (Sb.), o usługach na rzecz
społeczeństwa informacyjnego, o ile Państwo nie odmówią. Takie informacje mogą
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dotyczyć tylko podobnych towarów czy usług i można z nich w każdej chwili w łatwy
sposób – przez
przesłanie listu, emaila lub kliknięciem na odnośnik w informacji handlowej zrezygnować. Adres e-mail będzie w tym celu przetwarzany przez Administratora przez
okres 3 lat od Państwa ostatniego zamówienia.
4. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są poufne i nie zostaną przekazane
żadnej osobie trzeciej. Wyjątek stanowią przetwarzający, którymi mogą być dostawcy
oprogramowania do przetwarzania, usług i aplikacji, których jednak aktualnie
Administrator nie wykorzystuje.
5. Proszę wziąć pod uwagę, że na podstawie Rozporządzenia mają Państwo prawo do:

-

domagania się od Administratora informacji, jakie Państwa dane osobowe
przetwarza,

-

domagania się od Administratora dostępu do tych danych i aktualizowania ich
lubpoprawienia, ewentualnie ograniczenia przetwarzania,

-

domagania się od nas usunięcia tych danych osobowych, usunięcia dokonamy, o
ile nie chodzi o dane osobowe, które mamy obowiązek lub prawo
przetwarzać dalej w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa,

-

do przenoszenia danych oraz prawo do otrzymywania kopii
przetwarzanych danych osobowych,

-

w

przypadku

przetwarzania

dokonywanego

zgodnie

z

prawnie

uzasadnionym interesem Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f)
Rozporządzenia mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
-

wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do
skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawa według
Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Państwa danych
osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem.
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