Odesláním formuláře potvrzujete, že vyplněné údaje jsou údaji týkající se Vaší osoby a souhlasíte
s jejich zpracováním za účelem zpětného kontaktu Vaší osoby provozovatelem webové prezentace
a vytvořením obchodní nabídky, přičemž udělujete Provozovateli Janu Kortusovi, se sídlem na adrese
Manželů Starých 1472, 250 92 Šestajovice, IČO: 69419949, zapsaném v živnostenském rejstříku (dále
jen „Provozovatel“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu Vámi vyplněném
ve formuláři za účelem poskytování informací o vlastnostech a podmínkách poskytování služeb
na webu prezentovaných. Správcem osobních údajů dle tohoto souhlasu je Provozovatel, jehož aktuální
kontaktní údaje lze nalézt na www.k-serviscz.cz. V souvislosti s udělením tohoto souhlasu Vás
informujeme, že:
• Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je tento souhlas.
• Máte právo kdykoli prostřednictvím e-mailu info@k-serviscz.cz nebo písemně odvolat tento souhlas
se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování
předcházející takovému odvolání.
• Vaše osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu trvání účelu, k nimž je tento souhlas
udělován, nejdéle však do jeho odvolání z Vaší strany, nebude-li poté Provozovateli svědčit žádný
z jiných titulů pro jejich další zpracovávání.
• Provozovatel bude Vaše osobní údaje předávat smluvním zpracovatelům zajišťujícím
pro Provozovatele provoz webové prezentace. Těmi jsou Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel
eshopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce serverů) a firma Casablanca INT
(provozovatel datového centra). Společnost nebude Vaše osobní údaje předávat mimo EU.
• Máte právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo
výmaz, právo na vysvětlení Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů v rozporu s právními
předpisy, právo vznést námitku proti zpracování a na zajištění nápravy, právo podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů a od 25.5.2018 dále právo na právo na omezení zpracování
a přenositelnost Vašich osobních údajů.
• Nemáte povinnost své osobní údaje Provozovateli poskytnout, poskytujete je zcela dobrovolně,
a pokud tak neučiníte, nebudete za to nijak sankcionováni, nicméně v takovém případě Vám
Provozovatel nebude moci poskytovat informace, za účelem jejichž poskytování je tento souhlas
udělován.
• Kdykoli máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého
marketingu. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů najdete na
www.k-serviscz.cz/GDPR.html

