PRIVACY POLICY
Správce dat
I.M.S. S.R.L.
Kontaktní údaje o správci dat
Address: Via G. Agnelli No. 2/4 - 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN)
Telephone: 0172 54015
e-mail: ims@ims.eu
PEC: ims@pec.ims.eu
Účely, pro které jsou osobní údaje určeny
Osobní data mohou shromažďována k následujícím účelům:
a) provést konkrétní požadavek uživatele nebo poskytnout požadovanou službu
b) komunikace s uživatelem tohoto webu a reakce na jakékoli požadavky z této komunikace
pocházející
c) provádění průzkumu trhu a statistické zjišťování a vyhodnocení;
d) se souhlasem zainteresované strany zasílat reklamu a nebo propagační materiály
e) komunikace ohledně produktů a služeb nabízených Společností, jakož i provádění průzkumu
trhu (newsletter).

Typy získaných dat
Druhy získaných dat mohou být následující:




osobní údaje k přijetí konkrétní služby (např. Jméno a kontaktní údaje)
údaje o navigaci (např. Adresa IP, místo - země - informace na stránkách navštívených
uživatelem v rámci webové stránky.) Přestože společnost tyto informace neshromažďuje
pro přidružené uživatele, je možné tyto uživatele identifikovat přímo díky takto
nashromážděným informacím



soubory cookie (tj. Malé textové soubory, které mohou být odesílány a registrovány v
počítači uživatele z navštívených webových stránek, a poté jsou opětovně odesílány na
stejná místa, když je uživatel navštíví znovu).

Zákonný rámec
Zákon.

Metody zpracování dat
Shromážděné údaje jsou zpracovány za použití IT technologií při zachování příslušných
bezpečnostních opatření, která zabraňují ztrátě dat, nedovolenému nebo nesprávnému použití a
neoprávněnému přístupu.
Možní příjemci osobních údajů
Údaje mohou být zveřejněny třetím osobám ke splnění zákonné povinnosti, dodržení příkazů
orgánů činných v trestním řízení či u soudu.
Doba uchovávání osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů je spojena s pouhým poskytováním informací a / nebo se
službami požadovanými uživatelem, aniž jsou dotčeny právní předpisy, které vyžadují zachování
údajů pro daňové, správní a soudní účely.
Práva zúčastněných stran


Zúčastněná strana má právo požádat správce údajů o přístup k osobním údajům, k jejich opravě, ke
zrušení nebo omezení zpracování u těch údajů, které se jí bezprostředně dotýkají



Zúčastněná strana má právo na přenositelnost dat. Právo umožňuje osobě přijímat osobní
údaje poskytnuté správci údajů a předávat je jinému správci údajů. Nevztahuje se na
neautomatické případy, pouze data zpracovávaná se souhlasem jsou přenositelná
zainteresovanou stranou nebo na základě smlouvy s dotčenou stranou a týká se pouze
údajů, které dotyčná strana "předala" majiteli. Kromě toho držitel musí být schopen
přenést tyto údaje přímo na jiného držitele, který je určen zúčastněnou stranou, pokud je
to technicky možné
Zúčastněná strana má právo kdykoli odejmout souhlas, aniž je dotčena zákonnost
zpracování údajů na základě jeho souhlasu





Zúčastněná strana má právo podat stížnost dozorovému orgánu

Zainteresovaná strana může výše uvedená práva uplatnit taktéž písemně na adrese I.M.S. S.R.L.,
Via G. Agnelli č. 2 / 4- 12048 SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) nebo na e-mailovou adresu
ims@ims.eu.

