Všeobecné prohlášení GDPR

Společnost myESI, IČO11845058, správce vašich osobních údajů si považuje ochranu a
důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme
v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679).
Právo na informace
Na požádání vám společnost myESI písemně oznámí, jaké osobní údaje o vás byly
zaznamenané. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, směrujte
je na emailovou adresu: info@myesi.cz.
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete na realizaci smlouvy.
Poskytnutí osobních údajů a uzavření smlouvy je dobrovolné, potřebujeme je ale pro
uzavření a plnění smlouvy. Rovněž nám i zákon ukládá povinnost zpracovávat Vaše
osobní údaje vzhledem k účetním dokladům. Pokud byste nám osobní údaje neposkytli,
nemůžeme s Vámi uzavřít smlouvu. Když navštívíte webové stránky www.myesi.cz,
zaznamenáme standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělena
poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové
stránky, na které na našich stránkách www.myesi.cz kliknete, a také datum a délku
návštěvy.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího.
Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení
daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Oprava nepřesných osobních údajů
Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které
se Vás týkají. Za tímto účelem Vás žádáme, abyste si na účetních dokladech objednávkách zkontrolovali vaše osobní údaje. V případě jakýchkoli nesrovnalostí nás
prosím kontaktujte na: info@myesi.cz.
Cookies
Společnost myESI používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a
aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”,
které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry
uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste
už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem
počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.
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