Poučení o zpracování osobních údajů
PhDr. Mgr. Jan Traxler - traxart zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj.
se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také
nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu
Zákona nahradí.
PhDr. Mgr. Jan Traxler - traxart sděluje svým obchodním partnerům a odběratelům, že poskytnutí
osobních údajů v rámci obchodního styku je zákonným požadavkem. V souvislosti s uskutečňovaným
obchodním stykem jsou osobní údaje odběratele zpracovávány následujícím způsobem:
Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů je PhDr. Mgr. Jan Traxler - traxart , 261 01 Příbram,
Lazec 34, IČ:48959634, tel. +420603241841, e-mail: traxart@traxart.cz, web: www.traxart.cz
Účel zpracování osobních údajů: PhDr. Mgr. Jan Traxler - traxart zpracovává osobní údaje pro plnění
zákonných povinností plynoucích z obchodního styku mezi dodavatelem a odběratelem. Osobní údaje
dále nebudou zpracovávány, ani používány pro jiný účel, než je účel výše uvedený.
Předání osobních údajů: Osobní údaje nebudou sdíleny s jinými subjekty než s těmi, které jsou nezbytné
pro splnění zákonných povinností v rámci obchodního styku.
Způsob uchování osobních údajů: Osobní údaje jsou uchovány ve složkách, které jsou řádně uzamčeny
ve skříni a místnosti k tomuto účelu určené. Elektronické dokumenty jsou uloženy v samostatných
souborech a složkách a jsou zaheslovány a šifrovány.
Doba uchovávání osobních údajů: Doba uchovávání osobních údajů je dána platnou legislativou.
Odstranění závadného stavu:
Odběratel má právo žádat opravu nesprávných údajů. Pokud se odběratel domnívá, že při zpracování
osobních údajů dochází k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se
domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména
žádosti o vysvětlení. Bude-li žádost odběratele shledána oprávněnou, bude protiprávní stav neprodleně
odstraněn. V případě nevyřešení, má odběratel právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Odběratel byl seznámen s tímto poučením dnem objednávky a proplacením vystaveného daňového
dokladu.

