Povinné informace
Jméno, pod kterým je podnikání prováděno
Místo podnikání, sídlo, doručovací adresa

Bohumil Molek
Zvole 263, 789 01 Zábřeh

IČ

40318206

DIČ
Plátce DPH
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském
rejstříku od
Číslo jednací

CZ-5709210551
ano
28.8.1991

Evidenční číslo

380902-37490

Evidující úřad

Městský úřad Zábřeh, odbor Obecní
živnostenský úřad

2007/3653/ŽU-MUZB

Kontakt:
Telefon

739 609 546

E-mail

bohumil.molek(zavináč)tiscali.cz

Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s tzv. „GDPR“ (General Data Protection Regulation), tedy Nařízením Evropského
parlamentu a Rady 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“) Vás informuji, že provádím
zpracování údajů vaší organizace pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší objednávky a
poskytování služeb (zasílání informací prostřednictvím e-mailů) a pouze těch údajů, které mi
byly vaší organizací poskytnuty při objednávce služeb.
1. Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je firma Bohumil Molek, se sídlem Zvole 263, 789 01
Zábřeh, zapsaná v registru živností Městského úřadu Zábřeh, pod evidenčním číslem 38090237490, Č.j. 2007/3653/ŽU-MUZB. Kontaktní údaje správce pro doručování písemných
zásilek jsou stejné, adresa elektronické pošty bohumil.molek@tiscali.cz, tel.739609546.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,
včetně doručení zboží a doručování informací. Právním základem zpracování je tak jejich
nezbytnost pro splnění smluvních vztahů. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez
poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi uzavřít a splnit.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících
veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení
daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností,
které se na správce vztahují. Vaše osobní údaje správce nevyužívá k zasílání marketingových
sdělení. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 nařízení. Správce na svých webových stránkách nepoužívá cookies.
3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Jsou zpracovávány pouze údaje nezbytné pro uzavření obchodního vztahu, jde v podstatě o
povinné informace, které musí každá organizace zveřejnit: název organizace, sídlo,
doručovací adresa, IČO, DIČ, e-mailové adresy pro zasílání pošty, číslo účtu (pro identifikaci
plateb), telefon.
4. Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po jejich získání pouze po nezbytnou dobu,
stanovenou obecně závaznými právními předpisy, zejména pro vedení účetnictví, daňové
účely a archivaci.
5. Další příjemci osobních údajů
Nejsou žádní další příjemci Vašich osobních údajů. Příjemci Vašich osobních údajů
zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být
orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně
závazné právní předpisy. Správce nepředává Vaše osobní údaje do jiných zemí nebo
organizací.
6. Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim
osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení
jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo
na přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich
osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Bohumil Molek

