Vážení obchodní partneři společnosti Elnas s.r.o.
V souvislosti se změnou legislativy si Vám dovolujeme zaslat informace dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně v souvislosti se zpracováním
osobních údajů - GDPR.
Správcem osobních údajů je společnost Elnas s.r.o., Evropská 394/51, Oblekovice,
CZ - 671 81 Znojmo 5, IČ 46960783.
Jaké údaje zpracováváme a shromažďujeme? Shromažďujeme a zpracováváme
tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje jako jméno, příjmení, titul,
adresa, IČO, DIČ, telefon a e-mail. Nezpracováváme údaje nezletilých osob.
K jakým účelům údaje využíváme? Údaje klientů bez jejich souhlasu zpracováváme
za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy z titulu
zájmu správce dat. Přímý marketing vlastních produktů a zasílání obchodních sdělení.
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické nebo listinné podobě.
Jak dlouho údaje uchováváme? Po dobu smluvního vztahu a dalších 10 let po jeho
zániku, nebo pokud nebyl souhlas odvolán.
Je nutno údaje poskytnout? Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření
smlouvy dobrovolné. Některé údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností
při uzavření smlouvy na dodávku služeb nebo zboží. Jsou to zejména: jméno a
příjmení, jméno a příjmení fyzické podnikající osoby, obchodní firma, sídlo a případně
dodací adresa pro zboží, telefon a e-mail.
Kde informace získáváme? Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti
s uzavřením smlouvy na dodávku zboží nebo služeb.
Jakým způsobem zajišťujeme ochranu osobních údajů? Osobní údaje jsou pod
stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a disponujeme kontrolními,
technickými i bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu
zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, jejich ztrátou
nebo zničením a jiným možným zneužitím.
Komu osobní údaje poskytujeme nebo předáváme? Osobní údaje předáváme
státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to
nezbytné pro ochranu našich práv. Tyto údaje předáváme také smluvním
dodavatelům zajišťujícím pro nás poštovní a přepravní služby.
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Zpracováním údajů můžeme také pověřit třetí osobu, tzv. zpracovatele.
Zpracování je možné pouze na základě smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke
stejné míře ochrany údajů, jakou poskytujeme my.
Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů? Podle platné
legislativy můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k
osobním údajům které pro vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných
osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat úpravu osobních údajů.
Můžete požádat o výmaz údajů, případně omezení jejích zpracování, pokud ovšem
jejich zpracovávání není nutné pro splnění právních povinností nebo pro další
poskytování služeb a dodávek zboží. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle
společnosti, písemně na adresu našeho sídla nebo mailem na adresu info@elnas.cz.
Možnosti omezení zpracování osobních údajů? Váš souhlas můžete kdykoliv
odvolat, nebo proti němu vznést námitku. Každou námitku vyhodnotíme a o
výsledku vás budeme informovat. Námitce ke zpracování marketingových údajů
vyhovíme vždy. Námitku lze uplatnit e-mailem na adresu: info@elnas.cz např. ve
formě textu: "Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách Elnas
s.r.o."
Jak vás informujeme o zásadách a pravidlech zpracování údajů? O těchto
pravidlech vás informujeme e-mailem.
Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů? Pokud jsme nevyřešili vaše
dotazy či námitky pro tuto oblast, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. www.uoou.cz
Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.
Elnas s.r.o.
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