
Společnost Klimasplit s.r.o., IČ: 09898280, se sídlem Bořivojova 878/35, 
Žižkov, 130 00 Praha 3  považuje veškeré, od svých zákazníků a obchodních 
partnerů získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. V žádném případě je 
jakkoliv nepředává dále třetím osobám, pakliže jí tento postup neukládá platná právní
úprava (např. vůči státním orgánům, při zpracování naší účetní a daňové agendy 
apod.). Naše společnost nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí mimo 
Evropskou unii nebo mimo země, které Evropská komise označila jako důvěryhodné 
z pohledu ochrany osobních údajů. Při jejich zpracování se naše společnost plně řídí 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 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), známým pod označením „GDPR“, a veškerými 
adaptačními zákony ČR upravujícími tuto problematiku, resp. obecně platným 
právním řádem ČR.

Každý zákazník a obchodní partner má právo být na vyžádání informován, jaké údaje
o  něm  naše  společnost  eviduje  a  zpracovává,  a  je  oprávněn  tyto  údaje  měnit,
doplňovat, omezovat, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším užíváním
a zpracováváním. 

Každý uživatel  může také požádat  o  vymazání  veškerých svých osobních  údajů.
Žádost o vymazání je možné zaslat na e-mail:info@air-cool.cz nebo na naší sídelní
adresu, případě do naší datové schránky. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované
informace související s obchodními vztahy jsme povinni uchovávat. 

Používáním těchto webových stránek a sdělením osobních a dalších údajů, které je
naprosto a plně dobrovolné, výslovně souhlasíte s tím, aby naše společnost těmito
údaji disponovala, tyto zpracovávala a užívala – přirozeně plně ve shodě s platnou
právní  úpravou.  Veškeré  takto  získané  údaje  budou  využívány  jen  po  nezbytně
nutnou dobu a pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, pokud platný právní řád
neurčuje jinak. 

Správce údajů je naše společnost, tedy: Klimasplit s.r.o., IČ: 09898280, se sídlem 
Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3, tel. č. 725 517 189, e-mail: info@air-
cool.cz

Údaje  a  informace  poptáváme  především  pro  sepis  a  uzavření  smluv  (zejména
smlouvy kupní a smlouvy o dílo) na naše dodávky obchodního zboží a služeb a pro
veškeré  činnosti  s  tím  spojené  (např.  fakturace,  řádně  vedení  účetní  a  daňové
agendy, reklamační řízení). Údaje využíváme rovněž pro účely poskytování informací
o  novinkách  v  našich  službách  a  nabízených  produktech,  slevách  a  dalších
marketingových akcích. 

Konkrétně se jedná o následující údaje u fyzických osob: Jméno a příjmení, datum
narození nebo rodné číslo, adresu bydliště či adresu korespondenční, číslo průkazu
totožnosti,  e-mailové  spojení  (event.  datová  schránka),  telefonické  spojení  a
bankovní spojení. 



Dále se jedná o následující údaje u právnických osob: obchodní firma - název, IČO,
DIČ, adresa sídla či adresa korespondenční, údaje o zápisu v OR, údaje o osobách
za  právnickou  osobu  jednající,  e-mailové  spojení,  spojení  do  datové  schránky,
telefonické spojení a bankovní spojení. Co do zbytku plně odkazujeme na aktuálně
platnou a závaznou právní úpravu problematiky GDPR, kterou, jak opakováno, naše
společnost plně respektuje a dodržuje. 


