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POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Společnost CRONIMET Ostrava, s.r.o., se sídlem Polanecká 1217/55, 721 00 Ostrava - Svinov, IČO: 28621905, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35242 (dále též jen „Společnost“) Vás tímto v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení”), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které Společnost zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení.

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává tyto osobní údaje, které Vás identifikují:

jméno a příjmení, titul, funkce,

identifikační a daňové číslo fyzické osoby – podnikatele,

adresa pobytu nebo místo podnikání fyzické osoby – podnikatele,

e-mailová adresa,

telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon), faxové číslo,

fakturační a platební údaje,

údaje o zboží a službách a dodací údaje,

údaje z komunikace mezi Společností a Vámi ,

údaje o předešlých stycích se Společností,

kamerové záznamy, které jsou pořizovány při návštěvě našich prostor.
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Důvod zpracování osobních údajů

Důvodem pro zpracování všech výše uvedených osobních údajů je:

plnění právních povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci,

dále plnění smluvních povinností mezi odběratelem/dodavatelem a Společností (nákup/prodej) v rámci naší
podnikatelské činnosti,

identifikace zboží a služeb, fakturace a placení,

oprávněný zájem Společnosti při správě vlastního majetku,

plnění našich právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména povinností vyplývajících ze
zákona o účetnictví a daňových předpisů,

v případě, že jste od nás nakoupili zboží, abychom Vám mohli zasílat informace o našich materiálech a cenách,

v případě, že nám chcete dodat zboží, abychom Vám mohli posílat cenové nabídky.

To vše z důvodu, kdy vůči Společnosti jednáte za odběratele/dodavatele, nebo jinak zprostředkováváte komunikaci a smluvní
vztahy.

Právním základem zpracování je tak náš oprávněný zájem na udržování a rozvoji naší obchodní činnosti. Stejný právní základ se týká
i zpracování osobních údajů pro případné vymáhání právních nároků.
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Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pro nás důvěrné, ale mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu a pro vymezený účel také těmto osobám:

pro účely řádného plnění smlouvy (např. dopravci),

státním orgánům a dalším osobám, které jsou na základě právních předpisů oprávněny si osobní údaje vyžádat,

osobám, které poskytují Společnosti služby, se kterými je spojeno zpřístupnění osobních údajů (např. audit, účetní a
daňové poradenství, IT služby, právní služby, personální služby, překladatelské služby).

Poučení o Vašich právech

Společnost vykonává funkci správce osobních údajů a z tohoto důvodu je možné se na Společnost kdykoliv obracet s námitkou či
dotazem na zpracování kteréhokoliv osobního údaje, žádostí o přístup k osobnímu údaji, žádostí o smazání či skartaci všech nebo
části osobních údajů, nebo také omezení jejich zpracování či opravu.

Je možné kdykoliv vůči Společnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů získaných pro oprávněné zájmy Společnosti.
Společnost ale může tyto údaje zpracovávat, pokud prokáže, že je potřebuje pro výkon a ochranu svých práv. Oprávněným zájmem
Společnosti je i zasílání obchodních nabídek zboží a služeb svým zákazníkům (tedy i prostřednictvím osob za zákazníky jednajících).
Pokud Vám tyto informace zasíláme proto, že jste od nás zakoupili či nám prodali zboží či službu, máte právo vznést námitky proti
tomuto použití Vašich kontaktních údajů, a my jej ukončíme.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: mail@cronimet.cz,

dopisem na adresu: CRONIMET Ostrava, s.r.o., se sídlem Polanecká 1217/55, 721 00 Ostrava-Svinov.
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Na základě Vaší žádosti Vás bude Společnost informovat o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do
jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva
měsíce, o čemž budete včas informováni.

V případě, že se budete domnívat, že došlo k porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností,
můžete také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, www.uoou.cz.

Podrobné informace o zpravování Vašich osobních údajů naleznete na stránkách Společnosti www.cronimet-ostrava.cz.
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