PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI
Harmonie – dokonalá okna s.r.o.
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
(dále jen „GDPR“).

Při zpracování osobních údajů klademe v naší společnosti důraz na jejich ochranu. Osobní údaje
zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, pouze v nutném rozsahu a
nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř
společnosti za účelem jejich nutného zpracování. To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní
údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Harmonie - dokonalá okna s.r.o., IČ: 05572487, se sídlem
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93296.

Kontakt na správce osobních údajů: alexandridu@harmonie-brno.cz

Společnost Harmonie - dokonalá okna s.r.o. nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních
údajů.

2. Zpracování osobních údajů
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude naše společnost provádět sama, nebo za tímto účelem
pověří v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a v souladu s tímto prohlášením smluvně
zavázanou třetí osobu (zpracovatel osobních údajů).

3. Účel zpracování osobních údajů
 Osobní údaje zpracováváme zejména:
 pro účely plnění našich právních povinností,
 vypracování cenové nabídky, uzavření objednávek a smluv, plnění smlouvy,
kterou jsme s Vámi uzavřeli a vyřizování Vašich žádostí a požadavků,
 pro účely našich oprávněných zájmů,
 dotazníky
 pro marketingové účely,
 automatický sběr informací a zpracování protokolových souborů.

4. Kategorie zpracovaných údajů
 Identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
 Např. jméno, příjmení, titul, adresa, popř. IČ, DIČ
 Kontaktní údaje
 Např. místo montáže, telefonní číslo, e-mail a jiné obdobné informace
 Údaje týkající se produktů a služeb
 Transakční údaje
 Identifikační údaje z projektové dokumentace a předaných podkladů
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 6 měsíců v případě, že nabídka není realizována a nebude
uzavřena smlouva.
V případě uzavření smlouvy tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let, která vychází z délky trvání
záruky a dalších zákonných požadavků. Tato data jsou uložena na interních uložištích společnosti
Harmonie – dokonalá okna s.r.o..
5. Osobní údaje získáváme
 Přímo od Vás při zaslání poptávky, objednávky, při uzavření zakázky a plnění smlouvy.

6. Práva spojená s ochranou osobních údajů
 Za podmínek stanovených GDPR máte:
 právo na přístup ke svým osobním údajům,
 právo na opravu a doplnění nepřesných údajů,
 právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 právo na omezení zpracování osobních údajů,
 právo na přenositelnost údajů,
 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud chcete uplatnit svá práva, zašlete svůj požadavek písemně nebo elektronicky na adresu
správce.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, telefonní číslo: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz) v případě,
že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách
společnosti Harmonie – dokonalá okna s.r.o.. Správce je oprávněn tyto podmínky aktualizovat nebo
měnit. Nová verze bude vždy zveřejněna na těchto internetových stránkách.

Poslední aktualizace: 25. 5. 2020

