
ILDAM sro, Bítovská 1226, Praha 4, IČ: 28250001 

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, 
Společnost ILDAM, s.r.o. bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní 
předpisy v této oblasti. Následující zásady ochrany osobních údajů Vám umožní seznámit se s 
námi zaručenými způsoby ochrany osobních údajů a s rozsahem a účelem jejich shromažďování. 

Správa osobních údajů odběratelů 

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ILDAM, s.r.o. se sídlem Bítovská 1226, Praha 4.  
Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: david@ildam.cz  

2. Účelem zpracování osobních údajů je zejména vyřizování objednávek našich produktů a 
poskytování licencí k software.  

3. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-
mailovou adresu a datum narození zákazníka, dále pak IČO či DIČ. 

4. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány ke zpracování jiným subjektům, společnost ILDAM, s.r.o. 
vždy zůstane jejich správcem. 

5. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy 
(zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich 
zpracování, tj. po dobu trvání licence. 

6. Společnost ILDAM s.r.o. zásadně nevyužívá osobní data pro marketingové účely. 
7. Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či 

omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na 
jejich přenositelnost. 

8. Poskytnutí osobních údajů je nutné pro možnost zakoupení licence nabízeného software. 
9. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není 

dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu. 
10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 

Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. 

 
Správa osobních údajů uložených v systémech odběratelů 

1. Společnost ILDAM, s.r.o. je provozovatelem online systémů, přičemž data jsou uložena u české 
společnosti Active24, a to na území EU. 

2. Společnost ILDAM s.r.o. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, které do systému vložili 
odběratelé, pouze za účelem uchovávání a následnému zpřístupnění oběrateli, a to pouze po 
dobu trvání smlouvy.  

3. Jako zpracovatel přijímáme taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
zneužití.  

4. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby zpracovatele, a to pouze za účelem 
technické či jiné podpory odběratelů. 

5. Odběratel bere na vědomí, že bude-li do systémů zadávat a evidovat v něm osobní údaje třetích 
osob, řídí se tato jeho činnost příslušnám zákonem o ochraně osobních údajů a z něho 
vyplývajícími právy a povinnostmi. 

 


