Pro řádné vyřizování Vašich objednávek, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.
Správcem osobních údajů je obchodní společnost SIC – VENIM s.r.o., IČ: 259 06 976, se
sídlem Volgogradská 2521/49, 700 30 Ostrava, telefon: 596 744 230, e-mail: sic@venim.cz.
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:









Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
Abychom Vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich
případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení,
doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané
zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje
za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby a v případě údajů
uvedených v daňových dokladech po dobu 10 let od konce zdaňovacího
období.
Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o
aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme pro účely přímého marketinku
Vaše jméno a příjmení, Vámi objednané zboží a Vaši e-mailovou adresu.
Právním důvodem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR. Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování svých
osobních údajů za tímto účelem.
Příjemcem osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v daňových dokladech a
smluvní dokumentaci může být naše externí účetní a to pouze za účelem plnění
našich zákonných povinností. Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme příjemcům
ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, žádat o jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů. Za tímto účelem můžete použít tento vzor:
Identifikace subjektu údajů
Jméno a příjmení:

_________________________________________________

Datum narození:

_________________________________________________

Adresa:

_________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…):
Předmět žádosti – Jaké právo chci využít
Právo na přístup

_______________________________

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění
smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám
zakoupené služby atd.); nebo
Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale
nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo
Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále
žádám o zaslání kopie těchto osobních údajů, a to na následující emailovou adresu:
____________________;
Právo na opravu
Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje: ____________________________________
Aktuální hodnota osobních údajů je: ____________________________________
Právo na výmaz
Přeji si, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali
je z vašich systémů.
Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte,
kterých osobních údajů se má omezení týkat)
Přeji si, abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete
omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).
Právo na přenositelnost
Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte,
___________________________, v následujícím formátu ________________.
Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________
NEBO
Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:
Jméno správce:

___________________________

Adresa správce:

___________________________

Email správce:

___________________________

Telefon správce:

___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování
Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o
výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým
byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to
vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních
údajů? (ANO/NE)
Důvod žádosti
Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést
námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti
vyhověno.

