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Dodavatel (výrobce):  Zdeněk DAVID, Hrušňová 12, 621 00 Brno, CZ   www.dsys.cz

Registrace vedená u: ŽÚ Brno, Ž.l. č.ev. 370200 - 31079    č.j. 23257 / 96 / 02   

 DIČ: CZ6509160350 , IČo: 41565967



  Udělujete nám souhlas pouze se zpracováním osobních údajů 
potřebných k vyřízení vaší poptávky/objednávky, servisu, žádostí o 
technické a  obchodní informace.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Dokument je určen pro zákazníky, dodavatele a všechny ostatní 
zainteresované strany firmy Zdeněk David (dále jen dodavatel).

UDĚLENÍ SOUHLASU: 

  OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ     OZOU_ds_0018

Osobní údaje nesdílíme ani je neposkytujeme třetím stranám.

Osobní data získáváme na základě souhlasu při osobním setkání, 
objednání v e-shopu, e-mailové komunikaci, telefonní komunikaci, 
veřejných zdrojů.

ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE:

DATA Z E-SHOPU:

  K osobním údajům má přístup pouze dodavatel (majitel).

 Účetní, servisní a zakázkové záznamy evidujeme po dobu 5 let.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM DATŮM: 

  Ostatní záznamy vymazáváme do jednoho měsíce od data vzniku.

 Můžete požádat o anonymizaci (smazání) svých osobních údajů.

V případě zasílání novinek a dalších sdělení, dodavatel zpracovává 
emailové adresy. Zasílání těchto informací odběratelům lze ukončit 
odesláním e-mailu na  s textem „Odhlásit” v dsys@dsys.cz
předmětu.

   

ZDROJE OSOBNÍCH DAT:

Zpracováváme pouze jméno a příjmení, firemní údaje, fakturační a 
dodací adresu, e-mail, telefon.

Objednávání v e-shopu je realizováno bez registrace. Data 
související s objednávkou jsou odeslána na e-mailovou schránku 
dodavatele a odběratele a dále již nejsou ukládány ani 
zpracovávány on-line v databázích pro web.
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Neukládáme ani nezpracováváme žádná data při používání našich 
internetových stránek. Nevyužíváme statistku návštěvnosti ani 
neevidujeme stahované soubory. Cookie soubory neslouží k 
osobní identifikaci uživatelů internetové stránky, ale jsou použity k 
dočasnému uchování položek nákupního košíku v e-shopu. 
Cookies lze zakázat ve vašem internetovém prohlížeči v sekci  
nastavení soukromí a zabezpečení.

  DATA Z WEBU:

Data jsou uložena na pracovním PC, který je v uzamčené místnosti a 
na externím zálohovacím disku, který je v uzamčené místnosti a v 
uzamčené skříni. 

Údaje v mobilním telefonu jsou chráněny pinem. 

SPRÁVA DAT: 

ZABEZPEČENÍ DAT: 

 

Pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl 
vystaven útoku. 

Nesdílíme ani neukládáme data na virtuální servery(Cloud, Drive 
atd.) .

Před viry, spywarem, malwarem a dalšími on-line hrozbami jsme 
chráněni komplexním bezpečnostním softwarem.

Nepoužíváme automatické rozhodování, automatické zpracování, 
nebo inovativní technologie.

Pravidelně aktualizujeme data dle účelu, zajišťujeme vymazání, nebo 
opravu nesprávných informací.

Data jsou zabezpečena standardními postupy a technologiemi, 
bezpečnými přístupovými hesly.
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Ochrana a zabezpečení osobních údajů OZOU_ds nabývají platnosti dnem
01.01. 2023 a pozbývají platnost vydáním nových podmínek.


