Prohlášení a informace o právech a povinnostech firmy Geosun s.r.o. v oblasti
zpracování ochrany osobních údajů
I.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat výhradně zaměstnanec firmy Geosun s.r.o.
IČ: 281 19 169 se sídlem Na Skalách 842, 391 11 Planá nad Lužnicí, zastoupená
jednatelem Martinem Flaškou. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18276.

II.

Zpracovávány budou pouze tyto údaje: identifikační a fakturační údaje (např.
jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla,
telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o
bankovním spojení (např. číslo účtu) a o odebraném zboží či využitých službách,
včetně shora uvedených údajů o Vašem (obchodním) zástupci či pověřeném
zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě

III.

Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze pro plnění povinností obchodníka
vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní
smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží) a podle platných právních
předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany
spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních
povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany
příslušných orgánů.
Všechny osobní údaje využíváme pouze pro svoji potřebu a zpracováváme
výhradně pro obchodní účely. Údaje jsou uchovány v zabezpečené databázi firmy
Geosun po dobu nezbytně nutnou nebo za účelem společné komunikace.

IV.

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být pouze orgány veřejné moci, daňoví
poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány,
v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci
a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní
řízení, s Vaším souhlasem pak i jiné osoby.

V.

Jakožto fyzická osoba máte právo na zpracovávání osobních údajů
transparentním, zákonným způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném
nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny
proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je
zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně

šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou
zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním
údajům přístup. Také máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a
na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie
nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 10,- Kč
(bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,- Kč (bez DPH)
za každé další vystavené potvrzení). Máte právo na doplnění chybějících údajů a
na opravu nepřesných osobních údajů
VI. Osobní údaje, které již nejsou potřebné pro obchodní zpracování je možné na
požádání smazat z databáze Geosun. Žádost o výmaz údajů zašlete písemně na
adresu firmy či e-mailem na obchod@geosun.cz. Právo na výmaz Vám však nepřísluší,
v případě je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti
podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a legislativních postupů.

