Zásady ochrany osobních údajů na www.piseckepamatky.cz
Provozovatel webových stránek www.piseckepamatky.cz v souvislosti s poskytováním služeb a zboží
shromažďuje a zpracovává osobní údaje svých zákazníků.
Provozovatelem a správcem osobních údajů je:
Radek Hiess
se sídlem: Werichova 560/5, 669 04, Znojmo - Přímětice, PSČ 669 04
IČO: 88303047
E-mail: piseckepamatky@seznam.cz
1. Během nákupu od vás požadujeme osobní údaje potřebné k dodání zboží. Povinnými údaji
jsou tedy ty, bez kterých vám zboží nemůžeme zaslat a vaši objednávku vyřídit. Takovými
údaji jsou:
o vaše jméno a příjmení,
o e-mailová adresa,
o doručovací adresa,
o telefonní číslo,
o samotný předmět objednávky.
2. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodání objednaného zboží. Vaše osobní údaje
shromažďujeme a zpracováváme pouze v případech, pokud k tomu máme tzv. zákonný titul,
to znamená na základě následujících předpokladů:
o pokud je nám závazným právním předpisem uložena zákonná povinnost;
o pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy;
o pokud je našim oprávněným zájmem zpracovávat osobní údaje.
3. Osobní údaje uvedené v bodě 1. nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme a neposkytujeme
žádným jiným subjektům s výjimkou doručovatelské služby, kterou jste v objednávce zvolili:
o Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika.
4. Osobní údaje uvedené v bodě 1. uchováváme po nezbytnou dobu, kterou jsou zpravidla dva
roky od jejího doručení.
5. Pokud navštívíte náš web, ukládáme do vašeho zařízení soubory cookies, které nám umožňují
sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy.
Takto získané údaje:
o můžeme předávat v pseudonymizované podobě společnosti Google Ireland Limited
(registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;
podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na adrese:
https://policies.google.com/technologies/types;
o používáme v pseudonymizované podobě po dobu nejvýše 38 měsíců.
6. Vaše práva můžete uplatnit:
o zasláním e-mailové zprávy z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v objednávce;
o zasláním písemné žádosti na adresu sídla Provozovatele.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnost dne: 20.6.2019.

