SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „
GDPR”
)
Správce osobních údajů:Střešní nosiče BöHM s.r.o.
, se sídlem K Hutím 1074/6, Hloubětín, 198 00
Praha, IČO: 27609651, vedená u Městského soudu v Praze pod sp.zn.: C 118670, web:
https://www.pujcovna-nosice-boxy.cz/, email: bohm@stresninosice.cz (dále jen „
společnost
“ nebo
„správce“).
I. Rozsah zpracování Vaše osobní údaje 
(dále jen “
OÚ
”) budeme v případě vaší registrace zpracovávat
v následujícím rozsahu: e-mailová adresa, jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, telefon.
II. Účel zpracování Vaše OÚ budeme zpracovávat zejména za účelem umožnit vám
zjednodušeně nakupovat.
III. Doba zpracování Vaše OÚ budeme zpracovávat 
po dobu 3 let
, nerozhodnete-li se uděliti nám
souhlas opakovaně.
IV. Zapojení zpracovatelé Kromě správce mohou vaše OÚ
zpracovávat také tito zpracovatelé:
● p
 oskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu společnosti a zajištění jejího technického
zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace
apod.);
● provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - 
za účelem zajištění řádného společnosti a
ochrany a dostupnosti souvisejících dat.
V. Vaše práva týkající se zpracování Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich
neposkytnutí je nebudeme moct zpracovávat pro výše uvedené účely.
Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:
- vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí
,
- požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
- vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
- přenést vaše osobní údaje k jinému správci
Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: bohm@stresninosice.cz. V případě pochybností,
zda zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit
rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Účinnost souhlasu Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek, se stane účinným
po zaškrtnutí tlačítka pro registraci.

