PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÝCH ÚDAJŮ A O
POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
SPRÁVA ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ A DALŠÍ
OBCHODNÍ VZTAHY
Shromažďování a používání osobních údajů, které patří zákazníkům, dodavatelům a dalším
zhotovitelům
Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že shromáždíme a použijeme osobní údaje, které nám
poskytnete. Jejich poskytnutí je nezbytné k uzavření a plnění případné dohody. To platí jak pro naše
(potenciální) zákazníky, tak pro strany, od kterých nakupujeme zboží a/nebo služby.
Pokud jste naším (potenciálním) zákazníkem, použijeme vaše osobní údaje, abychom vám mohli
zaslat nabídku, určit, jaké specifikace nebo požadavky musí určité zboží nebo služby splňovat, dodat
zboží nebo provádět činnost, vystavit fakturu a rychle a efektivně s vámi komunikovat ohledně
implementačních aspektů dohody.
Pokud jste (potenciálním) dodavatelem nebo jiným zhotovitelem, také vaše osobní údaje jsou
potřebné pro uzavření a plnění dohody. V případě nákupu je to nutné, abychom vás mohli
informovat o tom, jaké specifikace nebo požadavky by podle našeho názoru mělo určité zboží nebo
služby splňovat, abychom vám mohli poslat žádost o nabídku nebo zadat objednávku, uhradit faktury
a rychle a efektivně s vámi komunikovat ohledně dalších aspektů dohody.
Nejste povinni nám osobní údaje poskytnout. Pokud nám osobní údaje neposkytnete nebo nám
poskytnete nedostačující osobní údaje, může se stát, že nebudeme schopni provádět výše uvedené
činnosti.
Soubory cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači, tabletu nebo smartphonu
při návštěvě naší webové stránky. V těchto textových souborech jsou uloženy informace, které
webová stránka při následné návštěvě rozpozná.
Naše webové stránky používají sledovací cookies, pokud jste s nimi souhlasili. Snažíme se tak
shromáždit informace o vašem chování na internetu, abychom vám mohli nabídnout cílené nabídky
produktů nebo služeb. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaše údaje jsou uchovávány nejvýše
jeden rok.
Používáme také funkční cookies. Děláme to proto, abychom vám usnadnili používání našich
webových stránek. Umožňuje nám to např. držet produkty ve vašem nákupním košíku nebo
zapamatovat si vaše přihlašovací údaje během návštěvy naší stránky.
Díky analytickým cookies vidíme, jaké stránky jsou navštěvovány a na jaké části našich webových
stránek se kliká. Pro tento účel používáme službu Google Analytics. Informace shromážděné
společností Google jsou v maximální možné míře anonymizovány.
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Postoupení osobních údajů třetím stranám
V souvislosti s plněním případné dohody, kterou jsme s vámi uzavřeli, může být nutné poskytnout
vaše osobní údaje stranám, které nám dodávají součásti, materiály nebo výrobky, nebo které
provádějí činnost na základě našich instrukcí. Dále využíváme externí serverový prostor pro ukládání
(části) našich prodejních a nákupních záznamů a záznamů o obchodních vztazích. Vaše osobní údaje
jsou součástí těchto záznamů. Proto jsou vaše osobní údaje poskytovány poskytovateli serverového
prostoru. Pro e-maily a další soubory používáme také Microsoft Office a související úložiště.
Vzhledem k tomu, že využíváme službu zasílání novinek, jsou vaše osobní údaje rovněž poskytnuty
poskytovateli této služby.
Přímý marketing
Pokud u nás provádíte pravidelné objednávky, uložíme a použijeme osobní údaje, které jste nám
poskytli, abychom vás mohli v budoucnu prostřednictvím e-mailu osobně informovat o našich
stávajících a nových produktech a službách a případně vám v této souvislosti učinit nabídku. Máme
oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů za tímto účelem, zejména pro prodej našich
výrobků a služeb. Pokaždé, když vám zašleme marketingový e-mail, máte možnost nás informovat, že
již nechcete takové e-maily dostávat. V této souvislosti viz odkaz pro odhlášení v dolní části každého
e-mailu.
Pokud jste náš jednorázový zákazník, budeme vám posílat marketingové e-maily pouze, pokud nám
k tomu předem udělíte souhlas.
Doba pro uchovávání osobních údajů, které patří zákazníkům, dodavatelům a dalším zhotovitelům
Pokud jste nás žádali o nabídku, ale nestali jste se naším zákazníkem, odstraníme vaše údaje
nejpozději jeden rok od posledního kontaktu. Vaše osobní údaje odstraníme také nejpozději jeden
rok od našeho posledního kontaktu, pokud jsme od vás dostali nabídku, ale nestali jsme se vaším
zákazníkem. Pokud jste se stali našimi zákazníky nebo my jsme se stali zákazníkem vaším,
uchováváme vaše osobní údaje po dobu sedmi let od konce finančního roku, ve kterém jsme s vámi
uzavřeli dohodu. Období sedmi let odpovídá období, během něhož jsme povinni uchovávat záznamy
pro daňovou a celní správu. Po ukončení tohoto období vaše osobní údaje odstraníme.
Vaše práva
Máte právo požádat o kontrolu vašich osobních údajů. Je-li k tomu důvod, můžete také požádat
o doplnění vašich osobních údajů nebo opravu nepřesností. Máte také právo požadovat vymazání
vašich osobních údajů nebo omezení jejich používání. Můžete nám také podat námitku proti
shromažďování a používání vašich osobních údajů nebo podat stížnost nizozemskému úřadu pro
ochranu údajů. Máte rovněž právo požádat o získání vašich osobních údajů nebo o jejich poskytnutí
další straně. Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na:
Alcomex Springs
MP. úředník ochrana dat
De Veken 109
1716 KG Opmeer
Tel.: 0226-351122
E-mail: info@alcomex.nl
V případě dotazů, nebo pokud potřebujete další údaje ohledně shromažďování a používání vašich
osobních údajů, nás neváhejte kontaktovat.
Opmeer dne 23. května 2018
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