STRUČNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1) Kdo je správcem Vašich údajů?
HET spol. s r. o., IČ 43223168, DIČ CZ43223168, se sídle Ohníč čp. 61, PSČ 417 65, zápis v obchodním rejstříku
vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 889
2) Jaké údaje o Vás zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
a) Vaše identifikační a kontaktní údaje v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
b) Vaše údaje o platební morálce v souvislosti s kupní smlouvou
c) Vaše identifikační a kontaktní údaje v souvislosti s pořádanými spotřebitelskými soutěžemi
3) V jaký situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?
a) příprava, uzavření a plnění smlouvy - Vaše údaje v rozsahu nezbytně nutném pro jednoznačnou identifikaci
při uzavírání smlouvy
b) plnění právních povinností – povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám ukládají i všeobecné právní
předpisy; současně jsme v případě potřeby povinni poskytnou součinnost orgánům státní moci /např. soudu,
orgánům činným v trestním řízení …/
c) ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran – Vaše osobní údaje můžeme
zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících v zajištění vnitřní administrativy (interní evidence,
reporting..) nebo v ochraně našich právních nároků /např. při vymáhání pohledávek/ a to jak před soudy, tak
před orgány mimosoudního řešení sporů
4) Kdo je příjemcem osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
a) smluvním partnerům – poskytovatelům poštovních služeb, distributorům, smluvním přepravcům a v případě
spotřebitelských soutěží i technickému správci soutěžní databáze
b) subjektům, kde nám to ukládají právní předpisy
c) subjektům, které chrání náš oprávněný zájem (např. soudy, exekutoři..)
5) Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
Osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecí doby, ve které lze
uplatnit jakýkoli nárok z ukončeného smluvního vztahu. Pokud nám ukládají zpracování Vašich osobních údajů obecně
závazné právní předpisy, máme Vaše údaje uloženy po dobu v těchto předpisech uvedenou. V ostatních případech
uchováváme Vaše osobní údaje po dobu maximálně dvou let.
6) Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či
neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese pplk. Sochora čp. 27,
Praha 7 /www.uoou.cz/. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se
Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést bezplatně námitku proti
zpracování údajů. Vaše práva uplatňujte písemně na adrese podatelna@het.cz.

