
Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Zakoupením produktu udělujete tímto souhlas společnosti Lukáš Velčovský – chytrevcely.cz nebo vcelivaha.eu ,se
sídlem  Doubravy  203,  763  45   Březůvky,  IČ:  76259170, zapsána  pod  ev.  č.  370502-72423,  ŽÚ  Zlín (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 , adresa bydliště

- Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do webové aplikace

- souřadnice GPS

- e-mail ,IP adresa

- telefonní číslo, číslo bankovního účtu

- data ze zařízení na stanovišti

2. Výše  uvedený  seznam  osobních  údajů  je  možné  zpracovat  na  základě  Vámi  uděleného  souhlasu  a  je  nutné
zpracovat za účelem splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů. Dále pro založení a provoz
uživatelského účtu na webu chytrevecly.cz nebo vcelivaha.eu.  Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu
provozu uživatelského účtu.   

3. Veškerá  osobní  data,  shromažďována  za  účelem  vedení  a  provozu  uživatelského  účtu  webové  aplikace
chytrevcely.cz nebo vcelivaha.eu,  jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní
údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány  v  elektronické  podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným  způsobem.

4. V rámci zpracovávání osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas
lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@chytrevcely.cz nebo dopisu na adresu Lukáš
Velčovský, Doubravy 203, 76345

6. Zpracování  osobních  údajů  je  prováděno  Správcem,  osobní  údaje  však  pro  Správce  mohou  zpracovávat  i  tito
zpracovatelé: 

a. Poskytovatel webhostingu firma WEDOS

b. Google Analitics , Google Ads

c. Sigfox.com

d. Případně  další  poskytovatelé  zpracovatelských  softwarů,  služeb  a  aplikací,  které  však  v  současné  době
společnost nevyužívá.

Tito zpracovatelé se řídí svými zásadami o zpracování osobních údajů.

7.      Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět

- požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů

- vyžádat  si  u  nás  přístup  k těmto  údajům a  tyto  nechat  aktualizovat  nebo  opravit,  popřípadě  požadovat
omezení zpracování

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- na přenositelnost údajů

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


