
Zásady ochrany osobních údajů 

Tato pravidla o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny informace, včetně osobních údajů, 

shromážděných o vás společností Belting, spol. s r.o. 

 

Zpracování a ochrana osobních údajů 

Společnost Belting, spol. s r.o. se sídlem U Plynárny 1290/99, 101 00 Praha 10. Vaše údaje 

zpracováváme jako správce. 

 

Kontaktní údaje 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, kontaktujte nás na na tel.č. 

+420 267 101 666 nebo na email: info@belting.cz 

 

Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti 

vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami z následujících důvodů: 

- poskytování služeb a plnění smlouvy: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresa 

- příprava nabídek a rozpočtů: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresa 

- vedení účetnictví: osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli 

zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů 

- fotografie a dokumenty na webu: na fotografiích a dokumentech není zřetelné IČ ani jiné osobní 

údaje 

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt. 

 

Cookies 

Při procházení našeho webu zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze 

které stránky přicházíte. Důvodem je naše snaha vám nabídnout lepší služby. 

Používání Cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat. 

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů 

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme 

technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních 

údajů. 

 

Předání osobních údajů třetím osobám 

K Vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a 

proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Vaše data zpracováváme výhradně v 

Evropské unii. 

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů 

Máte právo na informace se zásadami zpracovávání osobních údajů – je plněno již touto stránkou. 

Máte právo nás vyzvat, abychom vám doložili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. 

Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů 

 

 

https://www.google.cz/search?client=opera&q=belting+sro&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

