Zásady ochrany osobních údajů
Provozovatel
Industrial Motors s.r.o., Zastávecká 1225, 665 01 Rosice u Brna, Česká republika
Sběr informací
Shromažďujeme od vás osobní údaje v rozsahu nezbytném pro realizaci naší obchodní činnosti,
tj, dodávání objednaného zboží a služeb. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno,
příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Kromě toho automaticky dostáváme a
zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy.
Použití informací
Tyto informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro účely:
• Evidence Vašich objednávek
• Uzavírání kupních smluv
• Vystavování daňových dokladů
• Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou
• Identifikace zdrojů a předcházení narušení bezpečnosti e-shopu a webových stránek
• Zlepšování služeb
E-Komerce Soukromí
Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje
nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo
poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění
požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce
je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na
svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zveřejnění informací třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím
stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich
webových stránek nebo vedením našeho podnikání.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v
případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro
fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných
případech vyžadovaných zákonem.
Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní
nebo jiné použití.

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje budou uchovány:
• dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a
uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Ochrana informací
Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních
údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme šifrování. Přístup k
osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například
účtování nebo zákaznický servis). Počítače a servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou
uchovávány v bezpečném prostředí a chráněny hesly.
Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,
že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Použití
cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich
stránkách.
Odhlášení
Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší
objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se
kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu
naleznete podrobný návod pro odhlášení.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

