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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
Prohlašující:
Ecowatt-EU a.s., se sídlem Masarykova 15/ 519, Liberec 1, 460 01, IČ 27319261, DIČ CZ 27319261
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1764 ze dne
21.04.2007.
Tímto vás dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich
právech.

Důvod a účel shromažďování a zpracování osobních údajů
Účely zpracování Vašich osobních údajů:
•
•
•
•
•

vyřízení objednávky
vyřízení reklamace
zodpovězení Vašich dotazů
cílenou nabídku našeho zboží a služeb
zasílání obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů, technických a legislativních materiálů v
rámci elektronické komunikace

Aktivně, přímo od vás se souhlasem, když:
•
•
•
•
•
•

zakoupíte zboží
při registraci (přihlašovací uživatelské jméno a heslo)
vyplníte poptávkový, nebo kterýkoli jiný formulář na našich webech
se ucházíte o práci či předložíte svůj životopis
nám zašlete dotazy a připomínky
souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení v podobě marketingových materiálů, technických a legislativních
materiálů v rámci elektronické komunikace

•
Shromažďované osobní údaje zahrnují například:
•
•
•
•
•
•
•

křestní jméno a příjmení, titul, název firmy
adresu bydliště, fakturační či jinou fyzickou adresu (včetně názvu ulice, města či obce, státu, PSČ)
e-mailovou adresu ,
telefonní číslo
(u uchazečů o práci, kteří předkládají informace elektronickou cestou) vzdělání, pracovní zkušenosti
veškeré údaje, které o vás prostřednictvím internetu shromáždíme a uchováváme v souvislosti s vaším účtem,
jako například vaše uživatelské jméno a heslo
veškeré údaje, které nám poskytnete při použití našeho internetového obchodu nebo při komunikaci s námi.
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Pasivně, při návštěvě webů:
Internetové stránky můžete navštívit i použít, aniž byste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. V průběhu Vašich
návštěv jsou některá data získaná a pro bezpečnostní účely ukládána na našich serverech. Například jde o Vaši IP
adresu, jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, internetová stránka, ze které jste přišli na naši stránku, nebo
internetová stránka, na kterou odcházíte z naší stránky. Tato data mohou vést k Vaší identifkaci, avšak pro tento účel
nejsou používána. Tato data technického charakteru se používají na těchto stránkách výhradně pro statistické účely s
tím, že dochází k jejich anonymizaci, aby nebyli jednotliví uživatelé určitelní. Zpracování může být prováděno
manuálně nebo automaticky, a to i prostřednictvím třetích osob, se kterými máme uzavřenu Zpracovatelskou smlouvu.
Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou chráněny a užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem
úspěšného splnění smlouvy).

Doba, po jakou jsou vaše údaje zpracovány:
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných
právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu,
tak i z příslušných právních předpisů.

Externí odkazy:
Na internetových stránkách Ecowatt-EU a.s. mohou být umístěny odkazy na internetové stránky třetích stran, jejichž
poskytovatelé s námi nejsou ve spojení. Přejdete-li na odkaz, nemůžeme dále ovlivnit shromažďování, ukládání nebo
zpracování vašich osobních údajů a dat přenesených klepnutím na odkaz (např. URL stránky, nebo IP adresu, která
obsahuje odkaz), vzhledem k tomu, že chování třetích stran je z povahy věci mimo naši kontrolu. Není tedy z naší
strany možné zodpovídat za zpracování osobních údajů a dat třetími stranami a z tohoto důvodu se výše uvedené
prohlášení o bezpečnosti na tyto externí odkazy nevztahuje. Na internetových stránkách Ecowatt-EU a.s. cookies nejsou
nastaveny, nepoužíváme je.

Vaše práva:
Můžete kdykoliv požádat o opravu, nebo doplnění Vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, s
výhradou zákonných nebo smluvních omezení a oznámení odvolání v přiměřené lhůtě. Kontaktujte nás poštou na
adresu Ecowatt-EU a.s., Masarykova 15/ 519, Liberec 1, 460 01, nebo elektronicky na e-mail info@ecowatt-eu.eu.
Máte-li důvod se domnívat, že s vašimi údaji nezacházíme dle zákona, máte právo se obrátit na dozorový orgán v
oblasti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000,
www.uoou.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo toto Prohlášení v případě změn kdykoliv upravit.
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