1. Správcem osobních údajů je LETHE Jakub Chmielniak se sídlem ul. Czajkowskiego 15,
43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372497177, e-mailová adresa obchodu;
2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje inspektora:
E-mailová adresa obchodu;
3. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytování služeb, vyřizování
žádostí a odpovídání na žádosti;
4.1. Správce nesdílí vaše osobní údaje s jinými subjekty, kromě:
a) státní orgány, kterým je správce povinen poskytovat informace, zejména ministerstvo
financí a další orgány národní správy příjmů;
b) banky, ve kterých má správce bankovní účty, pokud jde o transakce;
c) poštovní operátoři a kurýrní společnosti.
4.2 Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům spolupracujícím se správcem na
základě písemných smluv o pověření zpracováním osobních údajů, za účelem plnění úkolů
a služeb uvedených ve smlouvě pro správce, zejména v oblasti IT podpůrné, účetní, právní
nebo poradenské služby;
5. Kategorie osobních údajů zahrnují mimo jiné jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová
adresa, adresa, údaje vyhrazené procesu nákupu;
6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu oprávněného zájmu správce, pokud
nebudete vznášet námitky proti zpracování údajů;
7. Vaše údaje nebudou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizace;
8.1 Máte právo:
a) přístup - získání potvrzení od správce, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje. Pokud
jsou údaje zpracovávány, máte právo k nim přistupovat a získat následující informace: o
účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců,
kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, o době zpracování údajů uchovávání nebo
kritéria pro jejich stanovení, právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování
osobních údajů v důsledku subjektu údajů a vznést námitku proti takovému zpracování;
b) obdržení kopie údajů - získání kopie údajů podléhajících zpracování, přičemž první kopie
je bezplatná, a správce může za další kopie účtovat přiměřený poplatek; vyplývající z
administrativních nákladů;
c) oprava - žádosti o opravu vašich osobních údajů, které jsou nesprávné, nebo doplnění
neúplných údajů;
d) vymazání údajů - žádosti o vymazání vašich osobních údajů, pokud správce již nemá
právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou nezbytné pro účely zpracování;
e) omezení zpracování - žádosti o omezení zpracování osobních údajů, když:
- zpochybňujete správnost osobních údajů - po dobu umožňující správci zkontrolovat
správnost těchto údajů,
- zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s jejich odstraněním a požadujete omezení
jejich použití,
- správce již tyto údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje ke stanovení, uplatnění
nebo obhajobě nároků,
- vznesli jste námitky proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně
správce převažují nad námitkami;
f) přenositelnost údajů - příjem strukturovaných, běžně používaných, strojově čitelných
formátů osobních údajů, které se vás týkají, které byly poskytnuty správci, a žádost o zaslání
těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě vašeho souhlas;

g) námitka - vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro oprávněné účely
správce, z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací. Poté správce posoudí existenci
platných, oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a
svobodami subjektů údajů, nebo důvody pro stanovení, vyšetřování nebo obhajobu nároků.
Pokud jsou podle posouzení zájmy subjektu údajů důležitější než zájmy správce, bude
správce povinen zastavit zpracování údajů pro tyto účely.
8.2 Za účelem uplatnění výše uvedených práv se obraťte na správce pomocí uvedených
kontaktních údajů a sdělte mu, jaké právo a v jakém rozsahu chcete uplatnit.
9. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních
údajů, kterým je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že
zpracováním vašich osobních údajů jsou porušena ustanovení zákona o 10. května 2018 o
ochraně osobních údajů (konsolidovaný text Věstník zákonů z roku 2018, bod 1000) nebo
ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ze dne 27.
dubna 2016 (Úřední věstník Evropské unie č. 119, s. 1);
10. Vámi poskytnuté údaje nebudou podléhat automatizovanému rozhodování a profilování;
11. Údaje pocházejí od subjektů údajů;
12. Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné.

