DOLCA.NET s.r.o., Záhumení 153, 747 64, Čavisov
IČ: 28583230, DIČ: CZ28583230
e-mail: dolca@dolca.net, tel.: 774 511 184

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1.

Udělujete tímto souhlas společnosti DOLCA.NET s.r.o., se sídlem Záhumení 153, 747
64,
Čavisov,
IČ: 28583230, zapsané V Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 33158 (dále jen „Správce“), 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“) zpracovávala
tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení/název společnosti
- sídlo/adresa
- e-mail/telefonní číslo
- datum narození/IČ
- IP adresa, jednoznačné síťové identifikátory zařízení
- údaje o platbách a bankovním spojení

2.

Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu
a je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy a s tím souvisejících povinností a
oprávněných zájmů Správce, jimiž jsou: zajišťování provozu a ochrany vlastní sítě nebo
propojených sítí, doložení uzavření Smlouvy, vedení evidence zákazníků, vedení účtů,
poskytování a vyúčtování služeb, ochrany před zneužitím služeb, vyřizování podnětů a
stížností, pro účely vymáhání pohledávek a za účelem další spolupráci se zákazníkem
vč. případného přímého marketingu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány minimálně
po dobu trvání Smlouvy, z důvodu oprávněného zájmu Správce může být doba
prodloužena.

3.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních
údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo
dopisu na kontaktní údaje společnosti DOLCA.NET s.r.o., Záhumení 153, 747 64,
Čavisov, e-mail: dolca@dolca.net.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Externí účetní firma
- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací,
které však v současné době společnost nevyužívá.

5.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si
kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Seznamte se Souhlasem se zpracováním osobních údajů společností
DOLCA.NET
s.r.o.
zodpovědně
a pečlivě a v případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na emailu dolca@dolca.net, popř. volejte telefonní linku 774 940 446 nebo
774 511 184.

