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PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
STOCK PLZEŇ-BOŽKOV S. R. O.
Podmínky zpracování osobních údajů („Podmínky“) poskytují informace o shromažďování, zaznamenání, používání a jiném zpracování osobních údajů společností STOCK Plzeň-Božkov
s. r. o. se sídlem Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, IČO: 27904636, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, C 21004 („STOCK“), jakožto správcem osobních
údajů.
Účely zpracování a rozsah osobních údajů
Podmínky se vztahují na zpracování osobních údajů pro účely:
•
měření návštěvnosti webových stránek, zkvalitňování úrovně služeb a personalizaci obsahu webových stránek v rozsahu IP adresa uživatele.
Právní základy zpracování
Společnost STOCK zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro registraci a využívání online chatovací služby a stejně tak pro
měření návštěvnosti webových stránek a zkvalitňování úrovně služeb a personalizaci obsahu webových stránek vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.
Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře,
která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Doba zpracování
Osobní údaje zpracovávané pro účel registrace a využívání chatovací služby uchováváme po dobu 5 let. Pro účel měření návštěvnosti webových stránek, zkvalitňování úrovně služeb
a personalizaci obsahu webových stránek jsou uchovávány po dobu 5 let.
Předávání a zpřístupňování osobních údajů
Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze zpracovatelům, se kterými máme uzavřené písemné smlouvy, na základě kterých je zavazujeme k dodržování
těchto Podmínek zpracování osobních údajů a platných právních předpisů. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům STOCK a/nebo níže uvedeným
zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování:
•
Line Art Group a. s., se sídlem Praha 4, Nuselská 46, IČO: 27168590, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 9466.
Poučení o právech
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo: (I) na přístup k osobním údajům, (II) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) na výmaz
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení
zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (V) na přenositelnost údajů a (VI) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se,
že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
a (VII) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Společnost STOCK nenese odpovědnost za škody způsobené používáním (či nemožností užití) jejích internetových stránek a dalším využíváním jejich obsahu, včetně škod způsobených
počítačovými viry nebo nesprávností či neúplností jejich obsahu. Společnost STOCK není dále odpovědná za škody způsobené užíváním elektronických komunikačních prostředků,
zejména za škody vzniklé z nedoručení nebo opožděného doručení elektronických zpráv, ze zadržení nebo manipulace s elektronickými zprávami ze strany třetích osob,
dále z počítačových programů využívaných k elektronické komunikaci a z přenosu počítačových virů.
Závěrečná ustanovení
Podmínky zpracování osobních údajů jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.fernetstock.cz
Vzhledem k tomu, že jsou Vaše osobní údaje pro výše zmíněné účely zpracovávány na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových
osobních údajů kdykoliv odvolat. Pro odvolání souhlasu využijte email: it@lineart.cz
Pro další informace o zpracování údajů společností STOCK prosím napište na email: GDPR@stockspirits.com
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

