
Podmínky ochrany osobních údajů

1.  Ochrana osobních údajů a souhlas s     jejich zpracováním  

Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislos  se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje může kupující kdykoliv aktualizovat zasláním osobních údajů e-mailem na 
adresu atmhydros@seznam.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat oznámením na e-mail
atmhydros@seznam.cz nebo písemně na adresu:

ATM HYDROS s.r.o.

Čsl. armády 843

794 01 Krnov

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů kupujících je společnost ATM HYDROS s.r.o. 
zastoupená odpovědnou osobou Denisou Mužnou.

Osobní údaje budeme zpracovávat s nařízením GDPR za účelem vyřízení objednávky zboží 
v e-shopu www.atmmoda.cz.

Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny pro  zneuži . Kontakty nebudeme poskytovat 
žádnému marke ngovému ani jakémukoliv jinému subjektu.

Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
znění uvedeném v oddíle „Souhlas se zpracováním osobních údajů“.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji mto souhlas firmě ATM HYDROS s.r.o., se sídlem Čsl. armády 843, 794 01 Krnov, IČO
25843346 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení číslo 679/2016 O ochraně osobních 
údajů fyzických osob zpracovával tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení
- adresu
- e-mail
- telefonní číslo



Tyto osobní údaje jsou nutné k vyřízení objednávky vytvořené v e-shopu. Pokud bude 
objednávka vyřízena přes dopravní společnost DPD, budou Vaše osobní údaje poskytnuty 
této společnos  za účelem vyřízení Vaší objednávky. Údaje budou správcem zpracovány po 
dobu nutnou k vyřízení objednávky, resp. po dobu stanovenou zákonem jako nezbytně 
nutnou.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat 
například e-mailem nebo dopisem na kontaktní údaje správce.

Podle ustanovení GDPR máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat informaci jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
- požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů  
- vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
- požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku pro

zpracování.

 


