PROHLÁŠENÍ
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochranná přilba COSMOS
společnost COMERTEX Ostrava spol. s r.o.,
IČO 60323108, Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice, 713 00 vydává

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ
Při používání osobních údajů vždy dodržujeme zákonná ustanovení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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).

Informace o obchodních partnerech a účel jejich zpracování
Informace o obchodních partnerech shromažďujeme pouze z důvodu plnění práv a povinností vzniklých na základě
objednání zboží – ralizace obchodních transakcí.
Jedná se o název a adresu společnosti, IČ, DIČ, bankovní spojení a osobní údaje (jméno, e-mailová adresa
a telefonní číslo) zástupců společnosti.
Tyto informace shromažďujeme v našem účetním programu (softwear EKONOM) a sdílíme je pouze s dopravní
společností, kterou využíváme (Geis) a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k bezproblémovému doručení zboží.
S dalšími společnostmi, organizacemi ani jednotlivci osobní údaje nesdílíme, pokud to není nezbytně nutné z důvodu
dodržení platných zákonů či nařízení.
Neshromažďujeme ani jinak nepoužíváme informace o Vaší IP-adrese, času a době trvání Vaší návštěvy, počtu návštěv,
apod. na našich webových stránkách. Ty slouží pouze pro Vaši informaci o naší společnosti a námi dodávaném zboží.
Nepoužíváme soubory Cookies, Java Script ani jiné podobné nástroje.
Nepoužíváme službu Facebook, Twitter, YouTube.

Objednávky naše společnost přijímá telefonicky nebo e-mailem.
Při komunikaci prostřednictvím e-mailu lze bezpečnost údajů zajistit pouze tak, jak to aktuální stav technologie
umožňuje.

Právo na odvolání souhlasu, právo na informace, změna údajů a kontakt
Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete do budoucna kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat. Takovéto
odvolání bude mít za následek nepřípustnost dalšího využívání Vašich údajů. Odvolání je nutno zaslat písemně (dopisem,
faxem nebo e-mailem) na následující adresu: COMERTEX spol. s r.o., Orlovská 343/148, Ostrava Heřmanice, 713 00, fax
+420 596 116 229, objednavky@comertex.cz
Na tuto adresu se lze obrátit také v případě dotazů k používání Vašich údajů, jakož i za účelem aktualizace příp. opravy
Vašich údajů.
V Ostravě, 1.5.2018
Ing. Miroslava Šigut
jednatel společnosti

