Prohlášení o ochraně osobních údajů
-

Společnost Automato s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha
2, IČ:09317902, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C ,vložka 334149, která je provozovatelem portálu Dámestránky.cz se
řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České Republiky,
zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o
zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného
kontaktu údajů o adrese, které jsou v případě zprostředkování služeb předávány
poskytovateli služby.
Prohlašujeme

-

●

●
●

že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a
to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného
souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY
ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro
naplnění těchto účelů):
- Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje (fakturační údaje a kontaktní údaje) nezbytně potřebujeme k
plnění smlouvy (např. poskytnutí služby tvorby webu a služeb s tím souvisejících,
zasílání přístupu do online kurzu, atd.).
- Vedení účetnictví
Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

-

-

-

Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji
otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládáme, že vás naše novinky a tipy z oblasti webu, blogu a online marketingu
zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám tyto newslettery jen na základě
vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon
nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli
jinak.

Jak lze manipulovat s osobními údaji?
-

Osobní údaje o zákaznících shromažďujeme po dobu jejich zpracování. Zákazník
může své údaje snadno měnit po přihlášení na stránkách www.Damestranky.cz.
Osobní údaje je také možné vymazat z databáze společnosti. Písemné žádosti
zasílejte na e-mail: info@damestranky.cz

K čemu tyto údaje používáme?
-

Potřebujeme znát jméno a adresu na kterou máme zboží dopravit, kontaktovat Vás v
případě doplňujících dotazů nebo Vám poradit či doporučit produkty naší nabídky.
Celkově Nám a poskytovatelům služeb usnadňují komunikaci se zákazníky.

Cookies
-

Na našich webových stránkách využíváme tzv. cookies, tj. krátké textové soubory,
které se ukládají do Vašeho počítače při načtení webových stránek Automato. Díky
cookies můžeme identifikovat způsob, jakým s obsahem webových stránek
pracujete, a tím personalizovat naši komunikaci vůči Vám. Souhlas s umístěním
souborů cookies je dobrovolný. Některé nebo všechny soubory cookies můžete
zablokovat nebo vymazat ty, které již byly nastaveny. Detailní informace o cookies a
možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na
stránce www.aboutcookies.org, nebo na internetových stránkách jednotlivých
prohlížečů. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies
odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují

funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat. Naše webové
stránky využívají technologie retargetingu poskytované externími reklamními
systémy. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům našich webových stránek, kteří již
projevili zájem o naše produkty, na základě využití souborů cookie, naše cílené
reklamy v různých reklamních sítích. Z cílené reklamy je možné se odhlásit například
prostřednictvím těchto odkazů: http://www.imedia.cz,https://adssettings.google.com a
http://www.criteo.com/privacy/.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
-

Automato s.r.o. získává váš dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do
databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách.
Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých
lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem
podporovat vás jako našeho zákazníka.
Toto Prohlášení nabývá účinnosti dne 1. 12. 2020

