INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
UNIMETRA spol. s r.o., IČ 47669098, se sídlem Těšínská 773/396, 71600 OstravaRadvanice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl
C, vložka 5072 (dále jen organizace), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje
o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto organizací dle Nařízení (EU)
2016/679 (GDPR).
 Z důvodu vyřízení poptávek, objednávek a smluv a vystavování a evidence daňových
dokladů získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje - jméno a příjmení, doručovací
adresu, email, telefonní číslo, bankovní spojení a číslo účtu.
Právními tituly tohoto zpracování jsou Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření
a Plnění právní povinnosti.
Uvedené osobní údaje za tímto účelem uchováváme po dobu, která se v případě
listinných dokumentů řídí platným zákonem o archivnictví a spisové službě, případně
dalšími zákonnými předpisy. Osobní údaje v elektronické podobě jsou ukládány po
dobu přiměřenou, nebo nezbytně nutnou dle konkrétního právního titulu, poté je lze
zlikvidovat vymazáním.
 Pro možnost informovat Vás formou newsletteru o aktuálních nabídkách zboží a služeb,
slevových akcích a technických novinkách v oboru metrologie, zpracováváme Vaše
jméno, příjmení a emailovou adresu.
Právním titulem tohoto zpracování je Váš Souhlas se zpracováním osobních údajů,
který nám poskytnete a který můžete kdykoli odvolat,
nebo Oprávněný zájem správce – pro údaje získané na základě vzájemné komunikace
v předchozích třech letech od Vás jako zákazníka / zájemce o nabídku.
V každém tomto newsletteru máte možnost odhlášení z jeho dalšího odběru.
 Při procházení našich internetových stránek organizace jsou získávány automaticky
soubory cookies / IP adresy. Tyto údaje zpracováváme pouze pro statistické účely –
všeobecné analýzy návštěvnosti internetových stránek.
Právním titulem tohoto zpracování je Oprávněný zájem správce.
 Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány následujícím třetím stranám:
- smluvní přepravní společnosti z důvodu doručování (v rozsahu dodací adresa,
telefon, email)
- do systému pro hromadné rozesílání emailů, provozovaného společností
ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00
Praha 4 (v rozsahu email)
- do služby Google Analytics pro analýzy návštěvnosti internetových stránek,
provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA (v rozsahu cookies, IP adresy). Sesbírané cookies
soubory jsou následně zpracovány v souladu s jejími platnými Zásadami ochrany
soukromí.
U všech třetích stran je zajištěno použití osobních údajů pouze pro tyto přesně
specifikované účely.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování.
 Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme
zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro
plnění povinností ve smyslu GDPR.
 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od organizace jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování.
 Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že
při zpracování Vašich osobních údajů organizace postupuje v rozporu s GDPR.

Platnost od 25.5.2018

