Pravidla ochrany osobních údajů podle GDPR
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás
informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.
Kdo je správce?
Správce osobních údajů na webu www.dromm.cz je fyzická osoba podnikající
Ing. Petra Brodská, se sídlem Pelclova 2500/5, 702 00 Moravská Ostrava,
IČ: 72977787 (dále jen Správce).
Jak nás můžete kontaktovat?
V případě dotazu použijte prosím e-mailovou adresu dromm@dromm.cz nebo
telefon +420 608 439 100.
Kdy používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje používáme v případě odeslání objednávky a uzavření kupní
smlouvy a přihlášení k odběru newsletteru ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
V případě odeslání objednávky a uzavření kupní smlouvy zpracováváme tyto údaje:
•
•
•
•

e-mailovou adresu
jméno a příjmení
poštovní adresu
telefonní číslo

Tyto osobní údaje je nutné použít pro zpracování objednávky, odeslání pokynů
k platbě a odeslání zboží. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu
jednání o uzavření Kupní smlouvy a jejího plnění nejdéle 5 let od odeslání
objednávky a uzavření Kupní smlouvy.
V případě přihlášení k odběru newsletterů zpracováváme tento osobní údaj:
• e-mailovou adresu
Tento osobní údaj zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení. E-mail
zpracováváme po dobu 3 let. Obchodní sdělení vám zasíláme na základě uděleného
souhlasu. Ze zasílání obchodních sdělení je možné se kdykoli jednoduše odhlásit.
Kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?
Správce spolupracuje s dalšími subjekty (zpracovatelé), kteří můžou mít přístup
k vašim osobním údajům.

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít i tito zpracovatelé:
e-mailingový nástroj MailChimp
Jaká jsou vaše práva?
Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
•
•
•

•

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít
za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že
zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

