ZÁSADY A PODMÍNKY GDPR
Společnost ARMEX HOLDING, a.s. se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02
Děčín, jako správce osobních údajů Vás jako naše zákazníky nebo dodavatele informuje o níže
popsaném zpracovávání osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

• Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělujete. Jedná se o Vaše osobní údaje, které
nám sdělíte při komunikaci s námi. Zejména o osobní údaje vyplývající z uzavřené smlouvy,
objednávky, písemné i e-mailové korespondence, daňových dokladů a telefonických
objednávek.
• Osobní údaje, které o Vás získáváme od třetích stran. Pro účely poskytování našich produktů
a ochrany našich právem chráněných zájmů, získáváme informace od třetích stran, které se
týkají Vaší ekonomické situace a administrativy. Jedná se zejména o údaje z veřejných
rejstříků, které obsahují informace o exekucích (centrální evidence exekucí) a insolvencích
(insolvenční rejstřík), dále údaje z Obchodního a Živnostenského rejstříku.
• Osobní údaje získané na základě výše uvedených informací, můžeme využít pro účely
přímého marketingu a vytváření nabídek našeho sortimentu a produktů.
• Vaše osobní údaje využíváme také v naší interní dokumentaci, ve které vedeme záznamy o
tom, kde jsou Vaše osobní údaje uložené, kdo k nim má přístup, abychom byli schopni doložit
náš soulad s právními předpisy na poli ochrany osobních údajů a zároveň si mohli plnit další
povinnosti vyplývající z jiných právních a daňových předpisů.
• Naše společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů, proto osobní údaje předáváme

třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu daném zákonem a daňovými předpisy. Jedná se
zejména o Finanční správu České republiky, Českou poštu s.p., bankovní instituce, účetní a
daňové poradenské a kontrolní služby.
• Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie nebo Evropského

hospodářského prostoru.
• Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše

uvedených účelů, pro které byly shromážděny.
• Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití,

je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná
bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do
Vašich osobních údajů zabránili.
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• Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali několik opatření, zavedli jsme a

udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti, klademe důraz na to, abychom
zabezpečili Vaše osobní údaje i proti rizikům lidského faktoru.
• Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s
osobními údaji a rizika informační bezpečnosti. Smluvně upravujeme odpovědnost
zaměstnanců a externích spolupracovníků a dodavatelů.
• Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních
údajů, přístup je možný jen pod heslem, probíhá pravidelná údržba zařízení, na kterých jsou
data, zajištění ochrany antivirem, firewallem, prostředky k zabránění neoprávněným osobám
přistupovat k osobním údajům, prostředky k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření,
kopírování, přenosu, úpravě či vymazání.

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu;
• právo na výmaz („právo být zapomenut“);
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování;
• právo na přenositelnost údajů;
• právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;
• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu
odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv,
kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese : holding@armex.cz
Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.6.2018.

© ARMEX HOLDING, a.s.

Název: Zásady a podmínky_web_GDPR.

2018

