PETR STUDÍK
IČ: 74443160
Neplátce DPH

Sídlo:
Na Ohradě 378/41
392 01 Soběslav II
Česká republika

Bankovní spojení:
Poštovní spořitelna, obchodní značka Československé obchodní banky, a.s.
Číslo účtu/kód: 274373576/0300
IBAN: CZ18 0300 0000 0002 7437 3576
BIC: CEKOCZPP

Mobil:
+420 720 549 381 (zpoplatněno dle tarifu uživatele bez nároku na náhradu tímto obchodem)

E-mail:
jukebox-ps)@(jukebox-ps.cz
objednavky)@(jukebox-ps.cz
podpora)@(jukebox-ps.cz

Poskytování osobních údajů, účel:
Vaše jméno:
křestní jméno před příjmením
Vaše příjmení:
údaj za křestním jménem
Ulice včetně čísla popisného:
informace o umístění určitého domu a jeho označení
PSČ (Poštovní Směrovaní Číslo):
poštovní kód pro identifikaci místa doručení
Město/Obec:
název, místní část nebo čtvrť
Váš telefon:
telefonní číslo pro upřesnějící informace a kontakty s přepravci (hovor, SMS)
Váš e-mail:
elektronická pošta pro potvrzení objednávek a kontakty s přepravci
Váš titul:
osobní nebo akademický titul (není vyžadováno)
Poznámka k objednávce:
doplňující informace k odesílané objednávce (není vyžadováno)
Zpracování a ochrana osobních dat:
Po dokončení objednávek nedochází k žádné registraci objednavatele a objednaného zboží a je
znemožněn jakýkoliv přístup k úpravám v síti internet vyplývající z technologického řešení
elektronického obchodu, který pro svůj běh nepotřebuje žádnou databázi, data přímo ukládá do
souborů na serveru. Objednávky jsou přijímány doručením elektronické pošty
(objednavky)@(jukebox-ps.cz) ve shodě s doručením na uvedený e-mail objednavatele se všemi
nezbytně poskytnutými daty sloužícími ke správné dodávce objednaného zboží.
V případě dopravy zboží jsou požadovaná data předána přepravci Česká pošta (není nutné
poskytovat telefon ani e-mail adresáta (objednavatele)), DPD, GLS nebo přepravní službě Zaslat.cz.
Doklady o koupi bezhotovostním převodem finančních prostředků nebo úhrady dobírkou
(zabezpečený soubor PDF odeslaný na e-mail objednavatele), přepravní lístky (například podací
lístek) a vnější obaly zásilek nesou informace o adresátovi (objednavateli).
E-mailová komunikace:
K přístupu k e-mailovým schránkám je využito protokolu IMAP. Je internetový protokol pro
vzdálený přístup k e-mailové schránce prostřednictvím e-mailového klienta. Zabezpečné spojení
SSL a TLS chráněné heslem. SMTP autentifikace - šifrované spojení pro odchozí poštu.

Přímí e-mail marketing:
Obchdod JUKEBOX-ps.cz může po objednávkách využít uvedenou e-mailovou adresu
k individuální nabídce titulů, nejdéle však po dobu tří let, popřípadě do odvolání objednavatele.
Přístup k osobním údajům a odstranění:
Na základě žádosti je možno získaná data (dokončením objednávek) upravit (před vyřízením
objednávek, odesláním zásilek), kde dojde k odeslání e-mailu objednavateli o provedených
změnách.
Veškeré informace, které jsou evidovány o objednavateli je možné poskytnout nejpozději třicátý
den od vyslovené žádosti.
Zrušením objednávek (ze strany objednavatele nebo prodavajícího) dochází i k odstranění všech
nabytých informací odstraněním e-mailů s objednávkami a souborů na webovém serveru.
Na požádání objednavatele je možné všechna data zcela smazat i po vyřízené objednávce do třiceti
dnů avšak ne kompletně neboť účetní záznamy je nutno uchovávat až několik let.

