Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů
společnosti BJS – KOMPRESORY, spol. s r.o.,
se sídlem Kouřimského 2494, 393 01 Pelhřimov, IČ: 25151533, DIČ: CZ25151533
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme, že v souvislosti s prodejem
našeho zboží a poskytováním našich služeb v oblasti servisu technologií, provádíme zpracování
Vašich osobních údajů.
Společnost BJS – KOMPRESORY, spol. s r.o. věnuje maximální pozornost zabezpečení Vašich
osobních údajů.
Jedná se především o údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt a e-mailová adresa. U firem
a živnostníků se jedná dále navíc o IČ, DIČ a sídlo společnosti.
Údaje poskytujeme dalším osobám pouze za účelem:
-

odeslání zboží,
daňovým a právním poradcům,
IT technikům (při zajištění bezpečnosti),
servisním technikům (zaměstnancům) pro ohlášení servisního zásahu a specifikaci místa
prováděného servisního zásahu,
zasílání elektronických daňových dokladů a jiné obchodní korespondence,
vedení zákaznických karet z hlediska přehledu pro servis.

Osobní údaje nevyužíváme k žádným marketingovým účelům.
Fakturační údaje musíme ponechávat v databázi podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.
Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých účastníkem, dovolujeme si požádat o zaslání informace
o takové změně.
Za účelem aktualizace dat je možné BJS – KOMPRESORY, spol. s r.o. kontaktovat na tel. číslo +420
565 322 803 nebo e-mailem: info@bjs-kompresory.cz.
S výše uvedeným sdělením udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě
že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce. Tímto úkonem ale přijímáte riziko, že nemůžete být
informován/a o změně či zrušení obchodních případů a ostatních záležitostí.
V Pelhřimově, dne 16. 7. 2019.

