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Zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti
R&B Mědílek s.r.o.

1. Informace o zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost R&B Mědílek s.r.o., se sídlem B. Němcové 371, PSČ 542 01
Žacléř, IČO 00529893, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 40.
2. Jaké údaje zpracováváme
Společnost zpracovává osobní údaje:
1. Nezbytné pro plnění zákonných povinností organizace plynoucích z pracovněprávních, daňových,
bezpečnostních a hygienických předpisů a dále povinnosti plynoucích ze vztahů vůči orgánům státní
správy.
2. Nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
3. Nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
4. Na základě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, jméno a příjmení, kontaktní údaje, telefonní číslo,
případně adresu pro doručení zboží.
Pro zasílání obchodních sdělení využíváme především síťové identifikátory. Obchodní sdělení
zasíláme výhradně o našich produktech a na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas je
možné kdykoli odvolat nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v souvislosti se
zasíláním těchto obchodních sdělení. V případě odvolání nebudeme osobní údaje pro tyto účely
zpracovávat.
Pokud se jedná o udělení souhlasu v souvislosti s osobou mladší 15 let, je souhlas vyjádřen nebo
schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.
3. Zasílání obchodních sdělení, marketingová komunikace, ankety a soutěže
Obchodní sdělení, informace o novinkách a akčních nabídkách zasíláme pouze v souladu Nařízením
o ochraně osobních údajů v oprávněném zájmu nebo na základě uděleného souhlasu.
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Zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení. Mají právo na opravu osobních údajů,
omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů.
Pokud zákazník nesouhlasí se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů pro
tento účel, chce zasílání omezit nebo opravit údaje - má možnost tak učinit na e-mailové adrese
gdpr@rbmedilek.cz.
4. Jak dlouho údaje zpracováváme
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání existence smluvního vztahu, který je důvodem pro
zpracování těchto osobních údajů a po dobu právních nároků z nich vzniklých. Po uplynutí této lhůty
následně uchováváme údaje potřebné pro splnění povinných účetních a daňových povinností.
Obchodní sdělení zasíláme zákazníkům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním.
Případně do okamžiku, kdy dojde k odhlášení jejich odběru nebo je vznesena námitka proti
zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle však po dobu 3 let. Poté požádáme o udělení
nového souhlasu.
5. Bezpečnost
Dbáme na bezpečnost osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu
s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům
zpracování zpracováváme pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování
nezbytné.
Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají
přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené
v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn
heslem.
6. Účinnost
Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.
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