PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost SiteOne s.r.o. se sídlem Praha 4, Krouzova
3038/14, 143 00. IČO 27398471 zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka 110279 C,
Městský soud v Praze.

1. SiteOne správcem osobních údajů
Osobní údaje - souhlas s Odesláním osobních údajů udělujete souhlas Správci, aby ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)
zpracovával tyto osobní údaje:
●
●

jméno a příjmení
e-mail

Proč zpracováváme osobní údaje?
Vyplněním formuláře na této stránce poskytujete správci své osobní údaje za účelem
kontaktování a zaslání byznysnové nabídky. SiteOne zpracovává zejména osobní údaje
získané od zájemců při vyplnění kontaktních formulářů na webových stránkách. Siteone
zpracovává dále údaje, které získá od zájemce a dalších fyzických osob tím, že používají
systém SiteOne nebo navštíví naše webové stránky:soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné
online identifikátory).
Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění
bezpečnosti služby a pro e-mailové kontaktování ze strany SiteOne.

2. SiteOne zpracovatelem osobních údajů
Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty?
SiteOne neprovádí s daty zájemce včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich
uložení na serverech SiteOne, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je,
nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v
souladu se zákonem). Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich
uchovávání a možnost zpřístupnění zájemce.

3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
SiteOne nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

4. Práva subjektů údajů
Jako subjekt údajů máte právo:
a) na přístup k osobním údajům;
b) na opravu osobních údajů;
c) na výmaz osobních údajů;
d) na omezení zpracování;
e) vznést námitku proti zpracování;
f) na přenositelnost údajů;
g) podat stížnost u dozorového úřadu;
h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování;
i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů;
j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).
Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to
zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu info@siteone.cz
Dne: 1. 4. 2021

