ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SMYSLU ČLÁNKU 13 NAŘÍZENÍ (EU)
2016/649
Jsme si vědomi důležitosti postupů používaných pro zpracování vašich údajů. Tyto zásady jasně a
podrobně uvádějí všechny informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, prováděného firmou
Alps South Europe S.R.O.; vaše osobní údaje shromažďuje internetová stránka:
www.easyliner.eu

SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
Správcem zpracování údajů, pověřeným zpracováním prostřednictvím uvedené internetové stránky, je
firma Alps South Europe S.R.O. (dále jen „Alps “) se sídlem v Plzni, 32600, Božkovské náměstí 17/21.
Ohledně jakékoli informace související se zpracováním osobních údajů, které provádí firma Alps, včetně
seznamu zpracovatelů, kteří provádějí zpracování vašich údajů, můžete napsat na adresu
info@easyliner.eu

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovány elektronickými přístroji, a to výhradně po dobu nezbytně potřebnou k
dosažení účelů, pro které byly shromážděny.
Jsou přijímána specifická bezpečnostní opatření pro předcházení ztrátě údajů, jejich nezákonnému nebo
nesprávnému použití a neautorizovanému přístupu k nim.

DRUHY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ
Prohlížení údajů.
Počítačové systémy a softwarové postupy, použité pro prohlížení této internetové stránky, během své
běžné činnosti načítají do prohlížeče internetovou stránku a některé osobní údaje, jejichž přenos je
implicitní v otázce použití internetových komunikačních protokolů.
Tyto informace nejsou shromažďovány za účelem přiřazení k identifikovaným stranám, ale vzhledem k
jejich původu by mohly prostřednictvím zpracování a přiřazení k údajům třetích stran umožnit
identifikaci uživatelů.
IP adresy nebo názvy domén počítačů, které uživatelé používají pro připojení na internetovou stránku,
jednotný identifikátor zdroje (URI - Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob použitý pro
předložení požadavku serveru, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód označující stav
odpovědi, poskytnuté serverem (úspěšná, chyba apod.), a jiné parametry týkající se operačního systému
a prostředí informací o uživateli představují údaje, které spadají to této kategorie.

Tyto údaje se používají výhradně pro účely získání anonymních statistických informací o internetové
stránce a pro kontrolu správné činnosti a jsou vymazány bezprostředně po zpracování. Údaje mohou být
použity pro určení odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů vůči internetové stránce:
s výjimkou této eventuality jsou aktuálně údaje kontaktů internetové stránky zachovávány nanejvýš sedm
dnů.
Údaje poskytnuté uživatelem na základě dobrovolnosti
Volitelné, explicitní a dobrovolné odeslání e-mailu na kteroukoli adresu, uvedenou na této internetové
stránce, má za následek získání e-mailové adresy uživatele, která je potřebná pro odpověď na požadavky,
jakož i jakékoli další osobní údaje obsažené ve zprávě.
Specifické sumarizované zásady jsou ukázány nebo zobrazeny na těchto internetových stránkách,
poskytnutých pro specifické služby, které mohou být vyžadovány.

Cookies
Ohledně informací o cookies, které se nacházejí na internetové stránce, si přečtěte Zásady týkající se
souborů cookies.

VOLITELNÉ POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ
Kromě toho, co již bylo uvedeno pro prohlížení údajů, může uživatel svobodně poskytovat osobní údaje
ve specifické sekci internetové stránky. Neposkytnutí těchto informací může znemožnit kompletní
splnění požadavku. Zásady uvádějí následky neposkytnutí osobních údajů pro každý druh zpracování.

01. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ Z DŮVODU POŽÁDÁNÍ O INFORMACE
Během prohlížení internetové stránky mohou uživatelé zadat své údaje za účelem požádání o informace
od firmy Alps v souvislosti s jejími výrobky nebo službami. K požadovaným údajům patří:
•

Jméno

•

Příjmení

•

Typ smlouvy (soukromá osoba nebo firma)

•

Země nebo město původu

Poskytnutí údajů je volitelné, nicméně zadání takovýchto údajů umožní odeslání požadavku do firmy
Alps.
K účelům zpracování patří:
•

Poskytnutí odpovědi na žádost o informace

•

Zaslání reklamních, informačních a podpůrných materiálů o podnikání firmy Alps, jejích
výrobcích a službách.

Za účelem zpracování a vyhovění některým požadavkům firma Alps používá poskytovatele služeb třetích
stran, kteří mohou odesílat vaše osobní údaje. Udělením vašeho souhlasu souhlasíte s takovýmto
postupem firmy Alps. Vaše údaje budou oznámeny výhradně pro účely uspokojení vašeho požadavku;
externí poskytovatelé služeb, kteří tento požadavek přijmou, nebudou vaše osobní údaje používat žádným
jiným způsobem.
Právním základem pro tyto účely je souhlas uživatele, který může být vydán svobodně a samostatně, a to
zaškrtnutím příslušných políček, která se nacházejí na všech smluvních formulářích. Uživatel se může
kdykoli svobodně rozhodnout, se kterými účely udělí souhlas.
Subjekty údajů mohou svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že nám napíší na adresu info@easyliner.eu

KATEGORIE SUBJEKTŮ, JIMŽ MOHOU BÝT ÚDAJE ODHALENY
Subjekty, jimž může firma Alps odhalit údaje jako zpracovatelům osobních údajů jmenovaným správcem
na základě specifické smlouvy nebo z pozice osob autorizovaných ke zpracování osobních údajů na
základě přímého zmocnění od firmy Alps.
Aktualizovaný seznam externích zpracovatelů je dostupný na základě požadavku zaslaného e-mailem na
následující adresu: info@easyliner.eu,, na kterou se můžete kdykoli obrátit

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
V souladu s články 15-22 nařízení EU 2016/679, na které se vztahují osobní údaje, mají právo kdykoli
získat potvrzení o existenci údajů a informace o jejich obsahu a původu za účelem ověření jejich přesnosti
nebo mohou požádat o jejich doplnění, aktualizaci či opravu.
Uživatelé mají dále právo požádat o vymazání, anonymizaci nebo zablokování nezákonného zpracování
údajů a v každém případě mají právo odepřít jejich zpracování.
Požadavky musí být adresovány:
e-mailem na adresu: info@easyliner.eu

