INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
I. Správce osobních údajů
Správcem získaných osobních údajů je společnost C2P s.r.o., IČO 26003279, se sídlem Jungmannova 101, Chlumec nad Cidlinou I, 503
51 Chlumec nad Cidlinou, zapsaná v obchodním rejstříku pod značkou C 19297 u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též „Správce“).
II. Právní rámec zpracování
Osobní údaje návštěvníků webu (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s
platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
III. Přesnost osobních údajů
Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci do svého uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě a je povinen bez
zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.
IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
Když používáte naše webové stránky www.nexars.cz (dále jen „Webové stránky“), Správce z Vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává
informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke sesbírání těchto informací používáme nejrůznější postupy, jako jsou například tzv.
soubory cookies; tyto informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu, jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a
informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům, jedinečný identifikátor
přístroje a typu přístroje, doménu, typ prohlížeče a jazyk, druh operačního systému a jeho nastavení, stát a časové pásmo, dříve
navštívené webové stránky, informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, uskutečněné nákupy a
označené preference a čas přístupu a referenční adresy URL.
Cookies používáme ke sledování toho, jak naši návštěvníci používají Webové stránky, to nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům
služby a zlepšovat jejich internetovou zkušenost. Cookies používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich
komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše Webové stránky dále zlepšovat.
Na našich Webových stránkách používáme tzv. funkční cookies: tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek,
a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich Webových stránek zapamatovat již během
jediné návštěvy, pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení, pokud je tato funkcionalita zpřístupněna a
aplikována, a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je oprávněný zájem Správce pro účely zajištění správné funkčnosti
a základní analýzy návštěvnosti Webových stránek.
V. Doba uložení
Osobní údaje budou uloženy u Správce po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po
dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

VI. Kategorie příjemců osobních údajů:
Zpracováním osobních údajů může Správce pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele.
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých
zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním,
mimosoudním či správním řízení, jakož i orgánům činným v trestním řízení, pokud mu právní předpis takovouto právní povinnost
ukládá.
VII. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu
tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

VIII. Právo na opravu osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím
k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
IX. Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a
Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným
nařízením o ochraně osobních údajů.
X. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o
ochraně osobních údajů.
XI. Právo na přenositelnost osobních údajů
Za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho
týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
aniž by tomu Správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,
XII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu Správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu Správce. Pokud se
osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních
údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
XIII. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pakliže byl Správcem požadován a
subjektem udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: gdpr@bowtieprague.cz, nebo
písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce. Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových
akcích týkajících se zboží a služeb Správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz
pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.
XIV. Uplatnění práv
Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu:
gdpr@bowtieprague.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce.
XV. Právo podat stížnost
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu
zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné
nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

