Informace o účelu zpracování, na které jsou osobní údaje určené:
Ebama s.r.o., organizační složka se sídlem U Korečnice 1770, Uherský Brod, 688 01, IČ: 28293011 dbá na
ochranu osobních údajů. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje zpracováváme zodpovědně,
transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok
požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz. K Vašim osobním údajům,
které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej dalším subjektům
pro další zpracování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních
údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese info@ebama.cz nebo na adrese sídla společnosti.
Prodávající zpracovává jen takové osobní údaje, které svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich
zpracování a jsou nevyhnutelné na jeho dosáhnutí. Prodávající zpracovává a využívá osobní údaje
výlučně způsobem, který zodpovídá účelu, na který byli shromážděné, přičemž údaj o účelu může být
obsažený v souhlase dotyčné osoby anebo ustanovený přímo vykonatelným právně závazným aktem
Evropských společenstev, mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, zákonem o ochraně
osobních údajů anebo osobitým zákonem.
Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými
právními předpisy ČR.
Prodávající oznamuje, že v souladu s ÚOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně na účel uvedený v
obchodních a reklamačních podmínkách.
Prodávající oznamuje, že v souladu s ÚOOÚ bude získávat osobní údaje na jiné účely, jako jsou uvedené v
těchto obchodních a reklamačních podmínkách osobitě a zabezpečí, aby se osobní údaje zpracovaly a
využívaly výlučně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny, a že je nebude spojovat s
osobními údaji, které byly získány na jiné účely.
Kupující poskytne prodávajícímu jméno a příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, telefonický
a mailový kontakt.
Kupující je před odesláním objednávky obeznámený, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a
nezaměnitelným způsobem oznámil:
- svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1. těchto obchodných a reklamačních podmínek,
- identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že
tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,
- účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,
- že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště
včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující fyzickou osobou, a v rozsahu obchodní
jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou
osobou,
- že požadované osobní údaje je kupující povinný poskytnout

Práva účastněné osoby (kupující):
Účastněná osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, jestli se zpracovávají
osobní údaje, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, účastněná
osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o:
a) účelu zpracování osobních údajů,
b) kategorii zpracovaných osobních údajů,
c) identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje
poskytnuty, zejména pak o příjemci v třetí krajině nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to
možné,
d) době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informace o kritériích jejich určení,
e) právo požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se účastněné osoby,
jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních
údajů,
f) právu podat návrh na zahájení jednání,
g) zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískaly od účastněné osoby,
h) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně poskytne provozovatel
účastněné osobě informace, zvláště pak o použitém postupu, stejně i o významu a
předpokládaných důsledcích takového zpracovávání osobních údajů pro účastněnou osobu.
Účastněná osoba (kupující) má právo být informována o přiměřených zárukách týkajících se
přenosu, pokud se osobní údaje přenášejí do třetí krajiny nebo mezinárodních organizací.
Prodávající je povinný poskytnout účastněné osobě její osobní údaje, které zpracovává. Za
opakované poskytnutí osobních údajů, o které účastněná osoba požádá, může provozovatel
účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. Provozovatel je povinný
poskytnout osobní údaje účastněné osobě způsobem podle jeho požadavků.
Prodávající prohlašuje, že nezamýšlí přenos osobních údajů účastněných osob do třetí krajiny
ani mezinárodní organizace. Poskytuje třetí straně jen základní informace k expedici
objednaného zboží k zákazníkovi jako je: jméno a příjmení, adresu dodání zboží a telefonický
kontakt.
Společnosti, se kterými spolupracujeme při dodaní zboží:
AQUATEC VFL,s.r.o., Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR, www.aquatec.sk
Gluc PBS s.r.o., Orlovská 737/125, Ostrava-Heřmanice 713 00,ČR, www.jimky-plast.cz
Tomáš Janušík - VÝROBA PLASTOVÝCH NÁDRŽÍ, Místecká 330/460, 724 00 Ostrava-Nová Bělá,
ČR, info@bazeny-nadrze.cz
Prodávající prohlašuje, že nevykonává automatizované individuální rozhodování včetně
profilování účastněných osob

Účastněná osoba (kupující), která se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracovávání jejích
osobních údajů, nebo došlo ke zneužití jejích osobních údajů, může na Úřadě pro ochranu
osobních údajů České republiky (dále jen ,,Úřad“) podat návrh na zahájení konání o ochraně
osobních údajů.
Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u předávajícího namítat vůči:
- zpracovávání jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované na
účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci,
- využívání osobních údajů uvedených na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
- poskytování osobních údajů na účely přímého marketingu.
Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči
zpracovávání osobních údajů v případech ÚOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo
předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů,
které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováváním osobních údajů
poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je
oprávněná, prodávající je povinný osobní údaje, kterých zpracovávání kupující namítal, bez
zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.
Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u
prodávajícího kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro
něho právní účinky nebo významný dosah, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na
základě úkonů automatizovaného zpracovávání jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat
prodávajícího o prozkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované
formy zpracování, přičemž prodávající je povinný žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že
rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu
prozkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího. Kupující nemá toto právo jen
v případě, pokud to ustanovuje osobitý zákon, ve kterém jsou upravené opatření na
zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího, nebo jak v rámci předsmluvních vztahů nebo v
průběhu existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku
kupujícího, nebo jak prodávající na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na
zabezpečení oprávněných zájmů kupujícího.
Jestliže kupující uplatní svoje právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje
právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou
poštou nebo faxem kupující doručí písemně, a to nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.
Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může o tom podat
oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud kupující nemá způsobilost na právní úkony
v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
Prodávající je povinný písemně vybavit žádost kupujícího podle tohoto čl. těchto obchodních a
reklamačních podmínek, resp. vyhovět požadavkům kupujícího podle ÚOOÚ a písemně ho
informovat nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti nebo požadavku.
Omezení práv kupujícího ÚOOÚ prodávající bezodkladně písemně obeznámí zúčastněné osoby
a Úřad na ochranu osobních údajů.
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nevyhnutelné pro řádné poskytnutí služeb,
resp. pro splnění všech našich povinností, jak už z této povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi
námi tak ze všeobecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi
udělený souhlas na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u
daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zpracování na základě plnění právních povinností
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje
zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas. Na
tomto právním základě zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o
objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem,
nejvýše po dobu 10 let, ledaže by v budoucnu právní předpis stanovil dobu delší.
Uděluji společnosti Ebama s.r.o., organizační složka se sídlem U Korečnice 1770, Uherský Brod,
688 01, IČ: 28293011 souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy jako osobního údaje
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutý osobní údaj bude
společností Ebama s.r.o., organizační složce, jakožto správcem, zpracováván v elektronické
formě po dobu deseti let nebo do odvolání, a to za účelem dalšího řešení provozu ČOV, bazénů a
nádrží. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat písemnou žádostí
doručenou na emailovou adresu info@ebama.cz, nebo adresu sídla společnosti Ebama s.r.o.,
organizační složka.

