Vážení obchodní partneři,
velice si Vás vážíme, jako našeho dlouhodobého zákazníka,
s ohledem na nové Nařízení EU ("GDPR") jsme aktualizovali naše zásady zpracování
osobních údajů tak, aby byly v souladu s tímto nařízením. Tato změna pro Vás
obecně nic nemění a ani z Vaší strany není nutný žádný dodatečný zásah, jelikož v
našem obchodním vztahu jednáme na základě oprávněného zájmu /obchodní
jednání, nabídky, objednávky, fakturace, dodávky zboží, reklamace, obchodní, kupní
a jiné smlouvy, řešení pohledávek atd./.
Pouze bychom Vás rádi informovali v jakém rozsahu nakládáme s osobními údaji,
pro jaké účely je využíváme a jaká máte práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji.
Podrobnosti naleznete i na našich webových stránkách ve složce „Informace o
zpracování osobních údajů“.

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost ALIMPEK spol. s.r.o., se sídlem U Sirkárny 582, 37001 České Budějovice,
IČ:62497308, DIČ: CZ62497308, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4593 (dále jen „Správce“), jako osoba,
která ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016
(dále jen „Nařízení“) při své činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob, podává dle
článku 12 a násl. Nařízení tuto informaci o zpracovávání osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů
uzavírání a plnění smluv,
evidence obchodních partnerů,
agenda pohledávek,
právní základ - článek 6 odst. 1. písm. b) a písm. f) Nařízení
Účetní a daňové účely
právní základ - čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení

Rozsah zpracování osobních údajů
Jméno, příjmení, akademický titul, datum narození,
adresa bydliště nebo sídla, adresa pro doručování,
IČ, DIČ, zápis ve veřejném rejstříku, telefon,
e-mailová adresa, číslo bankovního účtu a kód banky.

Zdroje osobních údajů
Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, v minimální míře pak z veřejných rejstříků.

Poskytování osobních údajů
Osobní údaje jsou poskytovány zpracovatelům, jimiž jsou subjekty zajišťující na základě
smluv zejména správu počítačové sítě, právní záležitosti, vymáhání pohledávek, audit,
archivní služby, příjemci osobních údajů jsou též subjekty zajišťující dopravní služby a
banky. Dále poskytujeme osobní údaje orgánům veřejné moci a dalším subjektům, které
jsou k jejich převzetí oprávněny na základě zákona.

Správce nemá záměr poskytnout osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní
organizaci.

Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány nebo uloženy
Po dobu stanovenou právním předpisem, není-li stanovena, pak po dobu nezbytnou pro
splnění případných závazků, jež mohou ze smlouvy vyplynout.

Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů, nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně
na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů je oprávněn, za podmínek uvedených v Nařízení, požadovat od správce
přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatnit práva na
přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali
jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření,
která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Kontaktní údaje:
ALIMPEK spol. s r.o.
U Sirkárny 582
37001 České Budějovice
gdpr@alimpek.cz
+420 777 663 635

