Informace o zpracovávání osobních údajů
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 roku GDPR
Caussade Osiva, s.r.o., IČ: 29271118,
se sídlem Náměstí Na Městečku 119, 664 71 Veverská Bítýška
vedená u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 69779
(dále jen jako "správce")
1. Správce zpracovává ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 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 (dále také jen "Nařízení GDPR") a Zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů (dále
také jen "ZOOÚ") tyto osobní údaje zákazníka:
a) Identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, fakturační
adresa, dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, podpis).
b) Elektronické kontaktní údaje (telefonní číslo, mobilní telefon, emailová adresa, ID
datové schránky).
c) Další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu).
dále i jen "osobní údaje".
2. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka z důvodu splnění smlouvy, jejíž stranou je zákazník nebo
pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka pro tyto účely:
a) plnění závazků správce vyplývající ze smlouvy, a to (zejména, nikoliv však výlučně): správné doručení
daňových dokladů (faktur) a jejich ověření, správné doručení zboží, informování o včasném dodání
zboží, případně práva z vadného plnění, reklamace a jakékoliv jiné účely související s plněním práv a
povinností ze smlouvy.
3. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a
zákazníkem a dále po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu.
4. Zpracovávání je prováděno správcem a jeho zaměstnanci v souladu s čl. 24 a násl. Nařízení GDPR
obvyklým způsobem.
5. Osobní údaje zákazníka mohou být dále zpřístupněny osobám, jimž je správce podle obecně
závazných právních předpisů povinen tyto údaje poskytovat.
6. Osobní údaje zákazníka můžou pro správce zpracovávat i tyto třetí osoby:
a. Externí účetní a daňová kancelář.
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v
současné době společnost nevyužívá.
7. Správce informuje zákazníka o:
• totožnosti a kontaktních údajích správce, účelech zpracovávání a právní základ pro
zpracovávání;
• příjemcích, resp. třetích osobách zpracujících osobní údaje zákazníka;
• době, po kterou budou osobní údaje zákazníka u správce zpracovávány, popřípadě uloženy;
• tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
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•
•
•

právu na přístup ke svým osobním údajům; právu na přenositelnost osobních údajů ve
strukturovaném, strojově čitelném formátu;
právu na vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů zákazníka; právu požadovat opravu,
aktualizaci, doplnění nebo výmaz osobních údajů;
právu vznést námitku proti zpracovávání a právo podat stížnost k dozorovému orgánu.
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