Zpracování osobních údajů
1. Úvodní ustanovení
1.1 Pro potřeby tohoto dokumentu označován jako:
1.1.1 Prodávající
Název: Aquahit-CZ, spol. s r.o.
Sídlo: U černé rokle 188/3, 15900 Praha, Velká Chuchle
IČ: 27141195
Zapsaná: 26. 4. 2004
Telefon: +420 602 219 133
Email: info@aquahit.cz
Kontaktní adresa: U černé rokle 188/3, 15900 Praha, Velká Chuchle
Provozní doba: Dle dohody
1.1.2 Nakupující
Subjekt uskutečňující nákup na webových stránkách www.aquahitjp.com,
poskytující Prodávajícímu Osobní údaje (definované níže), za účelem
uskutečnění nákupu.
1.1.3 Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa,
telefonní číslo a IČO u podnikajících subjektů.
1.2 Prodávající je správcem Osobních údajů a tento dokument informuje o způsobu
a rozsahu zpracování Osobních údajů. V tomto dokumentu je rovněž uveden rozsah
práv Nakupujícího souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
1.3 Osobní údaje jsou používány v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti
s uskutečněním objednávky objednávaného zboží.
1.4 Prodávající zpracovávané osobní údaje používá v případech související
s uskutečněním objednávky Nakupujícího. Dále k naplnění právní povinnosti jako je
vedení účetnictví a daňová a archivační povinnost.
1.5 Prodávající je zároveň také správcem osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že
nebude poskytovat Osobní údaje ke zpracování žádným dalším subjektům.

2. Ochrana osobních údajů
2.1 Fyzické osoby, které odešlou Prodávajícímu vyplněný objednávkový formulář
z webových stránek www.aquahitjp.com podléhají zákonu o ochraně osobních údajů
č.101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
2.2 Nakupující souhlasí a bere na vědomí, že odesláním objednávkového formuláře dává
Prodávajícímu pokyn k započetí zpracování osobních údajů.
2.3 Osobní údaje jsou zpracovány za účelem uzavření smlouvy po dobu nezbytně nutnou
k uskutečnění náplně smlouvy.
2.4 Pakliže Prodávajícímu nebudou poskytnuty Osobní údaje, není možné uzavřít
smlouvu s Nakupujícím.
2.5 Osobní údaje budou Prodávajícím uchovávány po dobu následujících 24 měsíců
z důvodu případného sporu, který by mohl vzniknout mezi Prodávajícím a
Nakupujícím a to za účelem oprávněných zájmů Prodávajícího. Oprávněným zájmem
Prodávajícího se rozumí včasné plnění smluvních podmínek vzniklých ze závazku
mezi Prodávajícím a Nakupujícím a dále také z důvodu plnění právních povinností
Prodávajícího, které pro něj vyplývají ze vzniku smluvního ujednání.
2.6 Pro naplnění zákonné povinnosti o archivaci účetních dokladů dle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje vyjma
elektronické mailové adresy a telefonního čísla dále uchovávány po dobu 5 let od
následujícího roku v němž došlo k uskutečnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím
a Nakupujícím.
2.7 Po uplynutí lhůty uvedené v č II. odst. 4, odst. 5,6 a 7 Prodávající Osobní údaje
zlikviduje.
2.8 Nakupující je povinen Prodávajícímu poskytnout pravdivé Osobní údaje.
2.9 Prodávající se zavazuje, že neposkytne Osobní údaje Nakupujícího žádným třetím
osobám a vynaloží veškeré úsilí, aby nedošlo k jejich zneužití.
2.10

Osobní údaje jsou zpracovány neautomatizovaným způsobem.

3. Práva a povinnosti Nakupujícího
3.1 Nakupující má právo na odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů, které
byly Prodávajícímu poskytnuty v rozsahu jež nenarušuje zákonné povinnosti
Prodávajícího a zároveň není omezující v naplnění smluvní podstaty. Odvolání
zpracování osobních údajů nelze být narušena zákonná povinnost Prodávajícího
vycházející z jiného právního základu než je souhlas se zpracováním osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3.2 Nakupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup k jeho osobním údajům,
dále opravovat osobní údaje, vymazat osobní údaje a rovněž podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
3.3 Pakliže si chce Nakupující ověřit, jakým způsobem je s jeho Osobními údaji
nakládáno, má možnost tak učinit buď pomocí elektronické mailové komunikace na
adrese info@aquahit.cz, nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.aquahitjp.com, přičemž při využití formuláře se musí elektronická adresa
shodovat
s adresou uvedenou při vytváření objednávky. Na tuto adresu následně budou bez
zbytečného odkladu (nejdéle do 1 měsíce) zaslány další instrukce a po vzájemném
ověření prostřednictvím telefonické komunikace taktéž osobní údaje.
3.4 Pakliže Nakupující požádá o poskytnutí Osobních údajů, mohou mu být
zpracovávané Osobní údaje poskytnuty v elektronické formě, pakliže Nakupující
nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací.
3.5 Pakliže Nakupující opakovaně žádá o poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů,
bez důvodné podstaty, má Prodávající právo účtování přiměřeného poplatku
souvisejícího s administračními náklady.

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Veškeré právní vztahy související se zpracováváním Osobních údajů podléhají
právnímu řádu České republiky. Pakliže je objednávka uskutečněna z jiného státu
než je Česká republika, právní vztahy související se zpracováváním Osobních údajů
podléhají taktéž právnímu řádu České republiky. K řešení sporů související
s Ochranou soudních údajů mezi Prodávajícím a Nakupujícím jsou poplatné příslušné
české soudy.

4.2 Nakupující, který poskytuje Prodávajícímu Osobní údaje za účelem uzavření
smluvního závazku tak činí dobrovolně svým jménem.
4.3 Znění tohoto dokumentu může Prodávající v průběhu času pozměňovat, přičemž
pakliže tak nastane, informuje o těchto skutečnostech Nakupujícího nejpozději 30
dnů před nabytím účinnosti změn.
4.4 Tento dokument o zpracování Osobních údajů nabývá v platnost 25.5.2018.

