PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
správcem osobních údajů na webové stránce www.azs98holding.cz je:
obchodní společnost
AZS98 Holding s.r.o
se sídlem: Koterovská 2208/158, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
identifikační číslo: 02302594
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
1.1. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete při používání našich
webových stránek.
1.2. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou
osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
1.3. Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou
např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem
internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také
zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy
na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem
chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto
je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
1.4. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme
zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení.
1.5. Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně odbavili a doručili vaši objednávku.
Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme
obrátit.

2. COOKIES
2.1. Na této webové stránce automaticky zpracováváme soubory cookies, které jsou užity za
účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.
2.2. Pro analýzu těchto souborů používáme i služby třetích stran. Tyto služby se řídí Nařízením
evropského parlamentu a Rady ohledně ochrany osobních údajů.

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRCOVÁVÁME
3.1. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu s námi.
3.2. Po skončení smluvního vztahu vaše osobní informace můžeme dále ukládat a zpracovávat,
nejdéle však po dobu 3 let.
4. VAŠE PRÁVA
4.1. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat
omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich
osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich
osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za
určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi
zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
4.2. Pro uplatnění těchto práv nás kontaktujte na adrese elektronické pošty: info@azs98holding.cz
4.3. Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete stížnosti řešit
nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního
formuláře na webové stránce www.azs98holding.cz nebo na adrese elektronické pošty:
info@azs98holding.cz
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6. 10. 2020,
přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.azs98holding.cz

