Zásady ochrany osobních údajů společnosti Caratine s.r.o.
IČ: 28976339, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157225, telefonní kontakt +420 775 568 100, email: obchod@spanek-

venezia.cz
(1)Při nakládání s osobními údaji postupuje společnost v souladu s právním řádem České republiky a přímo
použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(2)Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
Osobní údaji jsou zejména identifikační údaje (např. jméno, příjmení, identifikační a daňové identifikační číslo,
pohlaví) a kontaktníúdaje (např. adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo a emailová adresa).
(3) Osobní údaje poskytuje hostitel, resp. hostpři první návštěvě obchodního zástupce. Osobní údaje může dále
poskytnout kupující při uzavírání kupní smlouvy se společností (hostitel, host a kupující dále jen jako „subjekt
údajů“).Pokud dojde ke změně osobních údajů subjektu údajů, informuje subjekt údajů společnost. Osobní údaje
zadané při uzavírání kupní smlouvy se společností může společnost bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat na
základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále může společnost tyto údaje
zpracovávat na základě a za účelem splnění zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti,
archivace daňových dokladů apod.) a na základě svého oprávněného zájmu pro účely ochrany právních nároků
společnosti.
(4) E-mailovou adresu subjektu údajů je společnost oprávněna bez výslovného souhlasusubjektu údajů využít na
základě svého oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží prodávajícího obdobného
tomu, které si subjekt údajů objednal. Zasílání obchodních sdělení může subjekt údajů kdykoliv odmítnout. Pokud
subjekt údajů udělí souhlas, může společnost jeho osobní údaje zpracovávat za účelem kontaktování v souvislosti
s návrhem na uzavření kupní smlouvy se společností, a dále pro účely zasílání obchodních sdělení a přímého
marketingu, případně za dalšími účely, se kterými subjekt údajů výslovně souhlasil. U osob mladších 16 let je nutný
souhlas zákonného zástupce.
(5) Osobní údaje zadané průběhu návštěvy obchodního zástupce společnosti nebo v průběhu uzavírání kupní smlouvy
se společností využívá společnost pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp.
pro ochranu právních nároků společnosti. Pokud subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, využívá
společnost e-mailovou adresu subjektu údajů pro zasílání obchodních sdělení po dobu činnosti společnosti, která
souvisí s prodejem zboží obdobného tomu, které si subjekt údajů objednal.
(6) Subjekt údajůmá právo na odvolání souhlasu se zpracováním, pokud tento souhlas společnosti udělil, a to
zejména prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo písemnou formou. Subjekt údajů má dále právo na přístup ke
svým osobním údajům, na opravu osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na výmaz („právo
být zapomenut“), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.Svá práva může subjekt údajů
uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů společnosti. Dále má subjekt údajů právo obrátit se se stížností na Úřad
pro ochranu osobních údajů, který vykonává nad ochranou osobních údajů dozor.
(7) Společnostje správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo
dalších povinností, je společnost oprávněna osobní údaje subjektu údajů předávat i dalším osobám, např. kurýrům
nebo dalším osobám podílejícím sem na plnění smlouvy či povinností společnosti. Společnost může pověřit další osoby
jako zpracovatele a příjemce osobních údajů. Společnost sdělí na žádost subjektu údajů, kdo jeho osobní údaje
zpracovává. Osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění
smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

