Informace o zpracování osobních údajů a jejich používání
Společnost D Wipes, s r.o. IČ: 29008581, se sídlem U Roháčových kasáren
1555/10, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 159575 (dále jen „D Wipes“) tímto dokumentem
poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných
osobních údajích v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů
(GPDR).
1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost D Wipes, kterou můžete kontaktovat
písemně na korespondenční adrese : U Roháčových kasáren 1555/10,
100 00 Praha nebo elektronicky formou emailu info@dwipes-international.cz
2. Účel a právní titul zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů jsou ve společnosti D Wipes zpracovávány pro následující
účely:
- realizace a rozvíjení vzájemných obchodních vztahů
- vzájemná komunikace a informování
- ochrana právních nároků společnosti D Wipes
- potřeba osobních údajů pro smluvní plnění, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů
- výkon právních povinností
- plnění zákonného oprávnění
3. Kategorie subjektů osobních údajů
Společnost D WIPES zpracovává údaje svých obchodních i smluvních partnerů,
aby mohla řádně plnit svoje povinnost vyplývající ze vzájemných obchodních
vztahů, jakož i svoje smluvní povinnosti ke svým smluvním partnerům.
Společnost D Wipes zpracovává následující osobní údaje:
- Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, titul, pracovní zařazení)
- Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa)
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě v informačním systému
společnosti.
4. Příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být dále předány externím subjektům v rozsahu, který je
nezbytný pro plnění smlouvy nebo dalších povinností (např. externí účetní,
externí IT společnosti, dopravce, daňový poradce)
5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje budou uloženy po dobu pouze nezbytně nutnou k dosažení daného
účelu zpracování, a po jejím uplynutí budou osobní údaje vymazány.

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí
Osobní údaje jsou získány od subjektů údajů, ze smluvní a obchodní
dokumentace uzavřené mezi společností D Wipes a subjektem údajů a dále z
veřejně dostupných rejstříků, objednávek, seznamů, návštěv, internetových
stránek.
7. Práva subjektů údajů
Tímto společnost D Wipes poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje
jsou zpracovány má následující práva:
- Právo na informace o zpracování osobních údajů, jaké údaje jsou o
subjektu uchovány a jejich účel zpracování
- Právo na výmaz „být zapomenut“ v případě, že již osobní údaje nejsou
potřebné, pro účel, ke kterému byly zpracovány.
- Právo na opravu nebo aktualizaci
- Právo na přenositelnost údajů jinému správci údajů.
- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

8. Zabezpečení osobních údajů a záznamy o činnostech zpracování
Všechny osobní údaje jsou v elektronické formě zabezpečené heslem přístupné
zodpovědným pracovníkům, keří k těmto údajům mají přístup.
V tištěné formě jsou osobní údaje uložené v uzamčeném prostoru s omezeným
přístupem. Všechny změny osobních údajů jsou monitorované v informačním
systému společnosti. Jakýkoliv bezpečnostní incident na poli ochrany osobních
údajů bude ohlášen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin
dozorovému orgánu.

V Praze dne 21.5.2018

Zd.David
Jednatel

