Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Bitcon spol. s r.o., Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 5835, IČO: 43003028,
DIČ: CZ43003028 jako správce osobních údajů Vás informuje o nakládání s osobními údaji
a pravidlech, které slouží k ochraně soukromí.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Zpracováváme jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro marketingovou a obchodní
činnost a poskytování našich služeb. Jedná se o údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní
kontakt, firmu, kontaktní adresu nebo adresu sídla společnosti, IČ a DIČ.

Jaká je doba zpracování osobních údajů?
Společnost bude zpracovávat osobní údaje do doby, než bude souhlas se zpracováním
osobních údajů odvolán. Zpracování osobních údajů za účelem marketingu, můžete
kdykoliv odvolat na emailu: iveta.nemecka@bitcon.cz. Odmítnutí marketingových sdělení
nemá žádný vliv na naši další obchodní spolupráci. Společnost zpracovává osobní údaje
také za účelem zpracování objednávky a poskytnutí smluvního plnění, přičemž pro takové
zpracování je rozhodující plnění smlouvy. Osobní údaje nemůžeme vymazat v případě,
jsme-li ze zákona povinni je po stanovenou dobu archivovat.

Jak bude s osobními údaji nakládáno?
Poskytnuté osobní údaje slouží pouze pro naši obchodní činnost a pro poskytování našich
služeb a pro účely plnění smluv. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění smlouvy či
objednávky předat našim obchodním partnerům (dodavatelům, spedičním firmám atd.),
inkasním společnostem a právním kancelářím v případě neuhrazení pohledávek, dále
orgánům státní správy v případě plnění zákonných povinností atd.
Společnost se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám k
marketingovým účelům. Veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a chráněné dle
příslušných předpisů.

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?
Máte právo nahlížet do osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, právo na doplnění
osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost
údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. Všechna
práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy iveta.nemecka@bitcon.cz
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Detailnější informace k jednotlivým službám jsou zpracovány v uzavřené smlouvě nebo se
řídí obchodními podmínkami.
V případě dotazů či nesrovnalostí souvisejících se zpracováním osobních údajů, nás
kontaktujte na adrese: iveta.nemecka@bitcon.cz. Roli pověřence pro ochranu osobních
údajů zastupuje: Ing. Iveta Německá, iveta.nemecka@bitcon.cz.
V Praze dne 1. 9. 2018
Ing. Iveta Německá
Výkonný ředitel
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