ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Bioalis International, s.r.o., se sídlem Dobřív 398, 338 44
Dobřív, IČO: 06794696, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl
C, vložka 35801 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) shromažďovala a zpracovávala tyto osobní
údaje:
–

identifikační údaje,

–

kontaktní údaje,

–

informace o požadovaném produktu,

–

vzájemnou písemnou komunikaci,

–

a další údaje, pokud to vámi používané aplikace (např. internetový prohlížeč) dovolí.

2. Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o požadovaném produktu, vzájemnou písemnou
komunikaci a další údaje poskytnuté internetovým prohlížečem či vámi používanými aplikacemi
je nutné zpracovat za účelem úspěšné realizace vaší objednávky a zkvalitnění Správcových
služeb v dalším období (např. při tvorbě marketingové strategie).
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let od zániku posledního smluvního vztahu
mezi poskytovatelem osobních údajů a Správcem, nebo dokud nebyl odvolán souhlas se
zpracováním osobních údajů.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a
to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Bioalis International,
s.r.o. (Dobřív 398, 338 44 Dobřív).

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro poskytnutí
požadovaného produktu.
Mezi tyto osobní údaje patří: identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o požadovaném
produktu a vzájemná písemná komunikace.
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5. Jako Správce zpracováváme osobní údaje, jež jste nám poskytli při uzavření kupní smlouvy, při
založení zákaznického účtu nebo při přihlášení k odběru marketingových sdělení.
Na základě vašeho zvláštního souhlasu nebo nastavení povolení používaných aplikací můžeme
zpracovávat také další údaje (např. z internetového prohlížeče).

6. Zpracovávání osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru Avente s.r.o.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době společnost nevyužívá.
Osobní údaje mohou být předány také dodavatelům služeb, kteří zajišťují pro Správce přepravu
produktů, či rozesílání marketingových sdělení.
Veškeré osoby, které s těmito osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních
či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

7. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
–

vzít souhlas kdykoliv zpět,

–

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit,

–

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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