Oznámenie o ochrane osobných údajov
Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. a Nariadenie EU 2016/679GDPR. V súlade
s platnými predpismi o ochrane osobných údajov spoločnosť Z&Z PARKETY, s.r.o. je pravdepodobne správcom Vašich
osobných údajov a sme teda povinní Vás informovať o Vašich právach z hľadiska ochrany osobných údajov, o rozsahu
v akom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov obsahuje Vaše právo
kontrolovať spôsob používania Vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje obsahujú všetky informácie o Vás. Na základe týchto informácii ste identifikovaní alebo môžete byť
identifikovaní. Sú to Vaše mená a priezviská, Vaša poštová adresa a emailová adresa, Váš dátum a miesto narodenia, Vaše
telefónne číslo na pevnú linku a mobilný telefón, Vaše číslo klienta, Vaše rodné číslo a číslo Vášho bankového účtu.
V prípade, že nám poskytujete Vaše osobné údaje, používame ich len vtedy, ak sú relevantné pre Vaše vzťahy s našou
spoločnosťou a to v rámci uzatvorenej zmluvy o dielo pri predaji našich produktov a poskytovaní našich služieb,
v komunikácii s Vami napr. mailom alebo v telefonických komunikáciách a to výlučne v rozsahu potrebnom na poskytnutie
našich služieb.
Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame pre naše podnikanie s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu našich služieb.
Zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré sú relevantné, dôležité a obmedzené len na to, čo je potrebné z hľadiska účelov,
na ktoré sa spracúvajú. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je naša zmluvná povinnosť poskytovať
objednané produkty a napĺňať objednané služby s tým spojené.
Vaše osobné údaje používame najmä z nasledujúcich dôvodov:
-plnenie našich povinností týkajúcich sa výrobkov a služieb
- zameranie a obhliadka priestorov pred realizáciou
-spracovanie platieb
-odosielanie obchodných a technických informácii podľa Vašich požiadaviek
-vypracovanie a zasielanie cenových ponúk
-potvrdzovanie objednávok a platieb
-zabezpečenie logistiky pri distribúcii našich produktov a služieb
Vaše osobné údaje nepoužívame na žiadne ďalšie účely bez Vášho súhlasu. Máte právo nás informovať, že nesúhlasíte so
spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
Žiadnym tretím osobám neposkytujeme prístup k Vašim osobným údajom okrem prípadov, keď to vyžaduje alebo je to
povolené podľa platných zákonov. Ak bude potrebné poskytnúť Vaše osoné údaje tretím stranám, obmedzíme povahu
a ketegóriu osobných údajov na tie, ktoré sú potrebné na splnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám.
Bezpečné uchovávanie údajov, osobitne osobných údajov je veľmi dôležité. Preto Vaše osobné údaje uchovávame
prostredníctvom vhodných administratívnych a technických prostriedkov.
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V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov kontaktujte nás na adrese

info@zzparkety.sk.
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