Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Chytrý Softwatre, Lukáš Sudolský, se sídlem Nad Porubkou
1182/1b Ostrava-Svinov 721 00, IČ: 88805841, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na
magistrátu města Ostravy, Č. j.: SMOL/139061/2012/OZIVN/Lin (dále jen „Správce“), aby ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- Jméno
-

Název společnosti

-

Email

-

Telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi
uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou
Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. Vaše údaje, především email a jméno, budou uloženy v naší databázi, na jejíž základě Vám budeme
zasílat novinky ze světa internetového podnikání a další obchodní novinky.

4. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Název

Typ

Účel

Expirace

Přístup
k informacím

Systémová*

Wordpress_testcookie

Cookies kontroluje, zda
máte povoleny cookies
ve vašem webovém
prohlížeči.

Do
uzavření
okna prohlížeče

Cookie pochází
z našeho webu

Systémová*

cookie_notice_acce
pted

Tento
soubor
cookie
slouží k ověření, zda
uživatel
přijal
zásady
souborů cookie.

Platnost 1 měsíc

Cookie pochází
z našeho webu

Systémová*

__gfp_64b

Platnost 3 roky

Cookies 3 strany
mapy.cz

Systémová*

abundance

Systémová*

lps

Platnost
měsíce

2

Cookies 3 strany
mapy.cz

Systémová*

sid

Platnost
měsíce

3

Cookies 3 strany
mapy.cz

Cookies 3 strany
mapy.cz

*Systémová - Tyto soubory cookie jsou pro provoz našich webových stránek nezbytné. Bez použití těchto souborů
cookie by části našich webových stránek nefungovaly.

Cookies můžete vymazat nebo zakázat jejích používání.
Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“
navštívených stránek.
Blokování – cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat / povolit. Po zákazu bude funkčnost Vámi
navštívených stránek omezena. Nastavení cookies v nejběžnějších prohlížečích:
Chrome
Firefox
Internet Explorer

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje společnosti email: info@chsoft.cz, korespondenční adresa: Nad Porubkou 1182/1b OstravaSvinov 721 00
6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i zpracovatelé respektive poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost nevyužívá.

7. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

na přenositelnost údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Tento dokument může být průběžně aktualizován.

