Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti
Atlantis PC s.r.o.
se sídlem Gerská 40, 323 00 Plzeň
identifikační číslo: 25213547
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221

pro prodej zboží umístěného na internetových adresách společnosti
www.finanalysis.cz a www.atlantispc.cz

1. Úvodní ustanovení
1.1

Tato dokumentace se týká ochrany osobních údajů zpracovávaných obchodní společností
Atlantis PC s.r.o., se sídlem Gerská 40, 323 00 Plzeň, identifikační číslo: 25213547,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 9221 (dále jen
„společnost“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístněné na adresách www.finanalysis.cz a www.atlantispc.cz (dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

2. Ochrana osobních údajů
2.1

Některé údaje, poskytnuté při využívání našich webových stránek, produktů a služeb naší
společnosti mohou mít povahu osobních údajů. Správcem osobních údajů ve vztahu
k těmto webovým stránkám a produktům je výše zmíněná společnost.
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2.2

Jako osobní údaje zpracováváme následující osobní údaje - jméno, příjmení, doručovací
adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

2.3

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
2.3.1

Vyřízení vaší objednávky na nákup zboží

2.3.2

Řešení případných vašich reklamací

2.4

Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

2.5

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.

2.6

Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci nákupu aplikace společnost nezpracovává ani
nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy webových
stránek, při vlastním užívání programu, aktualizaci programu apod.

2.7

Nezasíláme žádné obchodní nabídky ani newslettery.

2.8

Vaše osobní data nepředáváme žádným dalším zpracovatelům ani třetím firmám či
osobám. Jedinou vyjímkou je předání doručovacích údajů České poště, pokud požadujete
zaslání aplikace Českou poštou, nikoliv standardní elektronickou formou.

3. Práva zákazníka
3.1

Každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti, má právo písemně
požádat společnost o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem o
něm společnost zpracovává.

3.2

Každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti, má právo písemně
požádat společnost o výmaz veškerých svých osobních údajů z evidencí společnosti.

V Plzni dne 2.5.2018
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