ČersTvé saláty - Informace o zpracování osobních údajů
Abychom mohli dobře fungovat, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.
Osobní údaje zpracováváme jednak ze zákonných důvodů, jednak na základě Vašeho souhlasu.
Správcem osobních údajů ve vztahu k firmě ČersTvé saláty je Ing. Pavel Udatný; IČ: 44432313 , se sídlem
Bulharská 553, 530 03 Pardubice , telefon: 602422849, e-mail: info@cerstvesalaty.cz

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
•

Vyřízení objednávky

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Abychom Vám mohli objednávku doručit
potřebujeme znát Vaše jméno a adresu na kterou máme přijet. Pro potvrzení Vaší objednávky a odeslání
potvrzující zprávy o jejím přijetí (a Vaše pohodlí) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Pro možnost se
s Vámi zkontaktovat na místě předání objednávky potřebujeme znát Vaše telefonní číslo. U subjektů se
kterými máme bezhotovostní platební styk za odebraná jídla dále evidujeme číslo bankovního účtu, IČ a
DIČ. U těchto zákazníků, poskytujeme tyto informace účetní firmě za účelem fakturace. S touto firmou je
uzavřena písemná smlouva, ve které upravujeme zpracování Vašich osobních údajů tak, aby odpovídalo
povinnostem, které při zpracování dodržujeme.
•

Předobjednávky a zařazení do věrnostního programu

Pro možnost přeobjednání a potřeby věrnostního programu zpracováváme datum Vaší registrace a počet
objednávek od data registrace. Uvedené osobní údaje za tímto účelem udržujeme po dobu jednoho roku
od uskutečnění poslední objednávky. Zákazníci, kteří provedli registraci mohou zadané údaje sami
svobodně měnit a mohou kdykoli požádat o výmaz z databáze.
•

Zasílání jídelníčku a newsletteru

probíhá jedenkrát týdně na Vámi uvedený e- mail. Abychom Vás mohli informovat o aktuálních nabídkách,
používáme Vaši e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš souhlas, který jste nám
poskytli a který můžete kdykoli odvolat.
•

Pro lepší kvalitu našich služeb

spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění
dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito
zpracovateli jsou: Google (analýzy návštěvnosti stránek) a WEDOS (rozesílání newsletteru). Nikomu
dalšímu osobní údaje neposkytujeme.

Prohlašujeme, že:
Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. E-mailová komunikace
vedená přes e-mail: info@cerstvesalaty.cz zůstává uchována na mailovém serveru chráněna přístupovým
heslem.
Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že
zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u
soudu.

V Pardubicích
24.5.2018

