Zásady ochrany osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016, obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“)
V souvislosti s nabízením, sjednáváním a poskytováním našich služeb a provozem těchto
webových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje. Věnujte proto pozornost těmto zásadám
ochrany Vašich osobních údajů, ve kterých naleznete informace o tom, jaké údaje, jakým
způsobem a v jakém rozsahu zpracováváme.
I.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Select Automotive s.r.o.,
IČO: 242 08 281, se sídlem K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4, společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 188752
(dále jen „Správce“).
Kontaktní údaje správce:
korespondenční adresa: K Novému dvoru 897/66, Lhotka, 142 00 Praha 4
e-mailová adresa: info@select-automotive.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem jmenován.

II.

Osobní údaje
Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí taková fyzická osoba, kterou
lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno,
příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby).
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu sami poskytli, nebo osobní údaje, které
získal v souvislosti s provozováním těchto webových stránek.

III.

Zpracování a shromažďování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky. Zpracovávány, shromažďovány a ukládány tak
mohou být zejména tyto údaje:




informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze
prohlížeče a operačního systému;
informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje
doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
informace vygenerované při používání těchto webových stránek;



informace, které zadáváte v případě využití poptávkového formuláře – tedy Vaše
jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa a další informace, které do poptávkového
formuláře sami uvedete a jakékoliv osobní údaje, které nám tímto, nebo jiným
způsobem, poskytnete.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem;
 splnění zákonných povinností správce;
 oprávněný zájem správce (na poskytování přímého marketingu nebo na ochraně a
prokázání práv a právních nároků Správce);
 Váš souhlas se zpracováním pro účely vyřízení Vaší poptávky prostřednictvím
poptávkového formuláře; Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě
Správce nebude nadále Vaše osobní údaje zpracovávat a zajistí, aby Vaše osobní údaje
byly odstraněny. V případě, že některé z osobních údajů jsou zpracovávány současně i
pro účely uvedené výše, budou tyto z tohoto právního důvodu zpracovávány i po
odvolání Vašeho souhlasu.
Účelem zpracování osobních údajů je:






IV.

vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné
pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
správa těchto webových stránek a výkon podnikatelské činnosti Správce;
umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;

Příjemci osobních údajů
V některých případech v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo s provozem
těchto webových stránek Správce využívá služby svých zaměstnanců, nebo jiných
subjektů, které pro Správce mohou mimo jiné i zpracovávat osobní údaje předané
Správcem. Takové subjekty zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů Správce
a za dodržení přísných podmínek ochrany a zabezpečení osobních údajů přičemž jsou
vázány k plnění stejných povinností v oblasti ochrany osobních údajů jako Správce.
Například se jedná o správce IT systémů, správce webu, účetní, advokáty, auditory apod.
V rámci plnění svých zákonných povinností pak Správce předává osobní údaje orgánům
veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům
apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

V.

Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto
smluvních vztahů. V případě, že mu uchování osobních údajů ukládá právní předpis, je
doba určená tímto právním předpisem.

VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby.
Správce přijal veškerá technická a organizační opatření k maximální možné míře ochrany
osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, a to
s využitím moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technologického
rozvoje.

VII.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů








VIII.

právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR);
právo opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), popřípadě omezení zpracování (čl. 18
GDPR);
právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);
právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky (viz kontaktní údaje
Správce)
Vaším právem je rovněž právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Závěrečná ujednání
Odesláním poptávky prostřednictvím poptávkového formuláře subjekt osobních údajů
stvrzuje, že se seznámil s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímá.
Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Každá změna bude však bez
zbytečného odkladu zveřejněna na těchto webových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021.

