PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem vašich údajů bude společnost AROMKA BRNO,s.r.o., IČO 27749321 se
sídlem Vídeňská 91,639 00 BRNO.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 56444.
Kontakt na správce je mailová adresa: aromka@aromka.cz
2. Rozsah zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který nám byl poskytnut, a to v
souvislosti s uzavřením smluv nebo jiných právních vztahů.
Zpracováváme následující údaje:
a) identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, mailová
adresa, bankovní spojení, živnostenský list
b) údaje o objednávkách a produktech – zejména údaje o zboží, množství, způsob doručení,
způsob platby
c) údaje ze vzájemné komunikace, ať už písemné, osobní, telefonické
d) údaje o hodnocení – našich služeb, produktů
e) údaje získané z veřejných zdrojů, seznamů, evidencí (např. Obchodní rejstřík, katastr
nemovitostí apod.)
3. Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou odpovídající danému účelu
zpracování.
4.Poskytování údajů třetím stranám
Žádný z poskytnutých údajů nebudeme předávat třetím stranám, pouze v případech, kdy
nám předání vašich osobních údajů ukládá nebo nařizuje právní předpis, nebo pokud je to
nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. Soudy, Policie ČR..)
5.Práva při zpracování Vašich osobních údajů
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
a)právo na přístup – to znamená, že můžete správce požádat o přístup k osobním údajům
b)právo na opravu – můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních
údajů

c) právo na výmaz – můžete správce požádat o výmaz osobních údajů, pokud
-osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly požadovány
-byl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů
-pokud byly údaje zpracovávány automaticky
-pokud byly údaje zpracovávány protiprávně
d) právo na omezení zpracováním – v případě, že nepožadujete výmaz vašich osobních
údajů, ale pouze požadujete omezené použití některých osobních údajů, ale pouze pro
omezenou dobu
e) právo na přenositelnost údajů
f) právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na
ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7
6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
O souhlas se zpracováním vašich osobních údajů Vás požádáme, pokud nejste se
společností AROMKA BRNO v žádném smluvním vztahu a jiném obdobném vztahu.

