Zásady ochrany osobných údajov.
Názov: EkoEnergy-Group, s.r.o.
IČO: 36 797 766
Sídlo: Chrenovec-Brusno 433, 972 32 Chrenovec-Brusno
e-mail: en.audit@gmail.com
tel: 0902 917 190
ďalej len "Správca"
Vážení klienti,
aby sme mohli plniť záväzky k svojim klientom a ďalším inštitúciám a zákonným požiadavkám podľa
legislatívy, musíme spracovávať niektoré vaše osobné údaje. K tomu oznamujeme:
• Správcom osobných údajov podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) je Správca.
• Vaše osobné údaje zpracovávám z dôvodu vybavenie Vašich objednávok a riešenie reklamácií.
• Spracovávam vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového
účtu, objednaný tovar a jeho cenu.
• Právnym dôvodom tohto spracovania je plnenie zmluvy. Uvedené osobné údaje s týmto cieľom
zpracovávám počas trvania záručnej doby.
• Ochrana vašich osobných údajov zodpovedá požiadavkám Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR)
• Aby som vás mohol informovať o aktuálnych ponukách a zľavách, zpracovávám vaše meno a
priezvisko a e-mailovú adresu. Právnym dôvodom tohto spracovania je váš súhlas, ktorý mne
poskytujete a ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
• Vaše osobné údaje poskytujeme len inštitúciám k tomu splnomocneným zákonom, nikomu inému
Vaše osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu neposkytujeme. Tento súhlas môžete kedykoľvek
odvolať.
• Pri spracovaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani
na profilovaniu.
• Nemenoval som poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril som spracovaním Vašich
osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle GDPR.
• Nemám v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo
iným, osobám.
• Kedykoľvek máte právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať odo
mňa ako Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne
obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, máte právo na prenosnosť týchto údajov k

inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak máte za to,
že pri spracovaní vašich osobných údajov postupujem v rozpore s GDPR.
V Chrenovci-Brusne dňa: 24.5.2018

.......................................... ..
podpis Správcu údajov

