Bezpečnost, ochrana informací a systém zpracování osobních
údajů (GDPR) a využívání souborů cookies
1.1 KLIMATIKA jknp s.r.o. při poskytování služeb objednatelům zpracovává
osobní údaje objednatele a ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v
souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“), a
vystupuje vůči objednateli jako správce osobních údajů.
1.2 KLIMATIKA jknp s.r.o. zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích
stanovených platnou právní úpravou osobní údaje objednatele k těmto
účelům:
 uzavření a plnění Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží;
 případné reklamační řízení po poskytnutí služby/zboží;
 zasílání newsletteru na základě souhlasu subjektu údajů nebo
oprávněného zájmu KLIMATIKA jknp s.r.o., kterým je zájem na
dobrých vztazích s objednateli a třetími subjekty, včetně
přiměřeného informování o poskytovaných službách a nabízeném
zboží („tzv. účel zpracování“).
1.3 Právním základem je souhlas objednatele jako subjektu údajů,
nezbytnost zpracování pro splnění Kupní smlouvy a dále výše popsaný
oprávněný zájem KLIMATIKA jknp s.r.o. ve smyslu článku 6, odst. 1, písm.
a), b) a f) GDPR.
1.4 Osobní údaje objednatele jsou zpracovávány maximálně po dobu
nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování specifikovaného v bodu
1.2 tohoto článku Obchodních podmínek, tj. vždy minimálně po dobu
trvání Kupní smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce
povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních
předpisů.
1.5 Poskytnutí osobních údajů objednatelem je dobrovolné, založené na
smluvním požadavku, nicméně jejich neposkytnutí či následný nesouhlas s
jejich zpracováním znamená překážku pro poskytnutí služby/zboží.
1.6 V souladu s ustanovením § 87, odst. 3, Zákona o elektronických
komunikacích č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využívají
internetové stránky KLIMATIKA jknp s.r.o. pro svoji činnost soubory
cookies. Soubory cookies umožňují lepší využití internetových stránek a
přizpůsobení jejich obsahu zájmům a potřebám návštěvníka (případného
objednatele).
Zároveň KLIMATIKA jknp s.r.o. využívá soubory cookies k personalizaci
obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze
návštěvnosti. Informace o tom, jak web. stránek návštěvník stránek
využívá, sdílí KLIMATIKA jknp s.r.o. se svými partnery působícími v oblasti
sociálních médií, inzerce a analýz.

Cookies může návštěvník blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého
internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může
negativně ovlivnit funkčnost některých částí webové stránky KLIMATIKA
jknp s.r.o.
Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za
návštěvníkův udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento
souhlas je udělen na dobu 24 měsíců.
1.7 Příjemci osobních údajů jsou zejména smluvní partneři KLIMATIKA jknp
s.r.o., zajišťující IT systémy, účetní, daňovou a právní agendu, a to vždy v
takovém rozsahu, který je pro výkon této činnosti nezbytný. Příjemci jsou
dále orgány státní správy v zákonném rozsahu.
1.8 Objednatel má jako subjekt údajů veškerá práva dle GDPR, a to
zejména:
 právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
 právo přístupu ke svým osobním údajům;
 právo požadovat po KLIMATIKA jknp s.r.o. opravu, výmaz, omezení
zpracování svých osobních údajů;
 právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
založeném na oprávněném zájmu KLIMATIKA jknp s.r.o.;
 právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost);
 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
1.9 Kontaktovat společnost KLIMATIKA jknp s.r.o. ohledně ochrany
osobních údajů včetně uplatnění práv objednatele lze písemně
prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu jeho sídla: Průmyslový areál
(bývalé ZD -blízko České pošty 509), Bělkovice-Lašťany, 783 15 nebo na emailové adrese: obchod@klimatika.cz a dále na telefonním čísle: +420
736 421 990 v pracovních dnech v době od pondělí do pátku od 8:00 do
16:00 hodin s výjimkou dnů pracovního klidu.

V Dolanech 1. 1. 2022

KLIMATIKA jknp s.r.o.

