Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů
Informujeme Vás o zpracování následujících kategorií osobních údajů:
•

Identifikační a kontaktní údaje, které nám poskytnete;

Správcem HELLA CZ, s.r.o., IČ: 47549084, Revoluční 785, 285 22 Zruč nad Sázavou, zapsanou v obchodním rejstříku,
sp. zn. C 21103 vedená u Městského soudu v Praze.
V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně
uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž
předem informovat. 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.
Osobní údaje budou uloženy v databázi DataGo a SalesForce, provozovaným koncernovými společnostmi HELLA,
s přístupem zaměstnanců koncernu HELLA. Osobní údaje budou předány poskytovatelům přepravních služeb
v souvislosti s vyřizováním objednávky, a mohou být dále předány orgánům veřejné moci, dalším dodavatelům
správce v souvislosti s vymáháním našich práv, hlášení pojistných událostí a společnostem ve skupině HELLA.
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
Nákup zboží a služeb: abychom řádně zpracovali a doručili vaši objednávku.
Péče o zákazníky: pro řešení zákaznických požadavků a dotazů musíme zpracovávat vaše údaje. V některých
případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
Uživatelský účet: pro zpřístupnění nadstandardních funkcí.
Marketingová činnost: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních
sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že zašlete požadavek na následující e-mailovou adresu: hella.cz@hella.com.
Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci
telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete
takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že zašlete požadavek na následující emailovou adresu: hella.cz@hella.com.
Optimalizace obsahu: k optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant
(tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat
z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít
neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely
kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy na ochranu osobních údajů,
zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR").
Poskytnuté osobní údaje uchováváme po dobu, po kterou může trvat naše smlouva, existovat náš oprávněný
zájem, případně právní povinnost, která se nás týká. Jsou-li osobní údaje zpracovávány proto, aby byla splněna
zákonná povinnost uchovávání dat, přístup k těmto údajům je obvykle omezen tak, že tyto údaje jsou přístupné
pouze v případě potřeby za účelem řádného splnění této povinnosti. Osobní údaje mažeme i bez žádosti subjektu
údajů, jakmile jejich další uchovávání není nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovávány, nebo pokud jejich další uchovávání není ze zákona jinak povoleno.
Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, článek 15 GDPR, požadovat opravu
nesprávných osobních údajů, článek 16 GDPR, požadovat výmaz Vašich osobních údajů, článek 17 GDPR, požadovat
omezení na zpracování Vašich osobních údajů, článek 18 GDPR, uplatnit právo na přenositelnost údajů, článek 20
GDPR, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, článek 21 GDPR. Svá práva můžete uplatnit prostým
oznámením zaslaným na naše kontaktní údaje. Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování
osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
Odesláním objednávky rovněž potvrzujete, že jste obstarali dostatečný právní základ pro zpracování a předání
osobních údajů subjektů údajů, které jste uvedli ve formuláři jako kontaktní osoby, a že jste vůči nim splnili
povinnosti vyplývající z GDPR.
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních
údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

