Zpracování osobních údajů
1.
Tímto udělujete souhlas společnosti Selko Praha, s.r.o., se sídlem Tyršova 436, 254 01 Jílové u
Prahy, IČ: 47550287, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 21837 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
dodací údaje
fakturační údaje
2.
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, dodací a fakturační údaje je nutné
zpracovat za účelem:
 Nákup zboží a služeb:
o Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně vyřídili objednávku a poté
ji v pořádku doručili na dodací adresu.
o V případě jakýchkoliv komplikací či problémů, díky osobním údajům víme, na koho se
obrátit.
 Péče o zákazníky:
o V případě, že se na nás budete chtít obrátit s dotazem či problémem, týkajícím se
produktů, objednávky nebo doručení zboží, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní
údaje.
o V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány třetím subjektům, jako
jsou například dopravci zboží.
 Uživatelský účet:
o Díky Vašim osobním údajům, které nám poskytnete, Vám na oplátku můžeme
poskytnout spoustu informací, týkajících se například o konkrétním času doručení
nebo celkovém stavu objednávky.
o Vámi zadané údaje můžete kdykoliv změnit či aktualizovat.
 Marketingová činnost prostřednictvím emailu:
o E-mailová obchodní sdělení (informace nebo potvrzení objednávky) Vám zasíláme na
základě Vašeho souhlasu.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 50 let.
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 Selko Praha, s.r.o.
Adresa: Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy
Email: info@azzoo.cz
4.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a.
Poskytovatel softwaru MK software, s.r.o.
b.
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době společnost nevyužívá.

6.
-

Vezměte, prosíme, 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 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.

