Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti NEXI s.r.o., se sídlem Bratřínov 57, 252 05 Davle, IČ: 49286927,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 191149 (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

-

e-mail

-

telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi
uděleného souhlasu a zpracovat za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy
plnění smlouvy, tj. dodání zboží a poskytnutí služeb. Kromě tohoto může Správce zpracovávat
osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové
legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Tyto údaje budou Správcem
zpracovány po dobu 3 let.
3. Při návštěvě webových stránek Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím souborů cookies.
Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání
webových stránek a přizpůsobení jejich obsahu.
4. Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze svým oprávněným zaměstnancům a jednotlivým
zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem, vždy však pouze v míře nezbytné pro
naplnění jednotlivých účelů zpracování na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování
osobních údajů. V případě poptávky zboží a služeb může poskytnout Správce tyto sdělené údaje
smluvním partnerům, kteří se mohou podílet na jejich plnění. Správce je v zákonem stanovených
případech povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například
orgánům činným v trestním řízení, či dalším orgánům veřejné moci.
5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje
společnosti NEXI s.r.o.

