
   

 

 

 

Zpracování osobních údajů 

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o., IČ: 27742679, se sídlem 

na adrese Holešovská 1692, 769 01  Holešov, registrované u krajského soudu v Brně, spisová značka C 

56033 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 

„Zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, telefonní 

číslo, e-mail. U fyzické osoby podnikající dále její obchodní jméno a IČO.  

2. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem evidence příchozích poptávek, poskytnutí technické 

specifikace, zodpovězení technických dotazů zájemcům o produkty Správce.  

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.  

4. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všechny osoby, které Správce 

zapojí do zpracování osobních údajů, splňují požadavky podle GDPR. Všichni zaměstnanci Správce jsou 

při zpracování osobních údajů povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které budou zpracovávat 

při výkonu pracovní činnosti pro Správce. 

5. Správce je oprávněn využít služeb externích společností, které zpracovávají osobní údaje nebo k nim mají 

přístup. Mezi takové subjekty patří: poskytovatel softwaru Orcave, spol. s r. o. a certifikovaní montážní 

partneři Správce.  

6. Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s jejich postoupením certifikovaným montážním partnerům 

Správce.  

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů daný Správci můžete kdykoliv odvolat, a to korespondenčně na 

adresu sídla Správce: Holešovská 1692, 769 01 Holešov, nebo elektronicky na info@jablotronlt.com.  

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Zákona o ochraně osobních údajů máte dále právo: 

- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, 

- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit 

se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 


