EQUIPMENT LOGBOOK
HLÁŠENÍ O MONTÁŽI
opravňuje k záruce | Prosím vyplňte a zašlete zpět
Pro ordinaci zubního lékaře
Prosím potvrďte, že je Váš technik informován o následujících
důležitých bodech:

Přístroj, Sériové číslo

Funkce výrobku, obsluha výrobku a péče
Datum
d

d

m

m

y

y

Technik

y

y

Ustanovení týkající se záruky:
Dodržování údržbových intervalů, provozu a čištění pomocí
preparátů, které doporučil výrobce, dokumentace údržby a
zpětné zaslání hlášení o montáži

E-mail

Majitel ordinace

Depot

E-mail

Obchodník

Stanoviště přístroje

Upozornění na zadní straně stránky jsem vzal(a) na vědomí.

Razítko depotu & podpis

Razítko ordinace & podpis

installation@metasys.com
Fax:: +43 512 205420-1123

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Upozornění ohledně ochrany dat

1. Cíle a právní základy pro zpracování dat
Uvedené údaje týkající se společnosti (firma, adresní a kontaktní údaje, atd.) používáme pro evidenci Vaší společnosti v databázi našich
zákazníků zvláště za účelem plnění smluvních povinností v souvislosti s námi poskytovanou zárukou na přístroje. Právním základem pro
tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto údaje zpracováváme také s cílem poskytovat
našim zákazníkům čas od času individuální informace a aktuální nabídky týkající se výrobků a služeb společnosti METASYS. Toto zpracování
dat pro účely přímé reklamy je také v našem oprávněném zájmu. Právními základy pro tento účel jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.
2. Bezpečnost dat / Přenos dat třetím osobám / Doba uchování
S údaji, které jste uvedli, bude samozřejmě zacházeno jako s důvěrnými údaji a budou chráněny vhodnými technickými a organizačními
opatřeními před ztrátou a změnami, jakož i před neoprávněným přístupem třetích osob. Pro interní administrativní účely budou osobní údaje
našich zákazníků zpracovávány a uchovávány v centrálním administrativním systému skupiny METASYS Group, tzn. společnosti METASYS
Medizintechnik GmbH a přidružených společností v EU. Společnost METASYS Medizintechnik GmbH přitom dbá na dodržování ustanovení
tohoto prohlášení o ochraně dat, jakož i platného práva na ochranu dat. Toto zpracování dat pro administrativní zjednodušení a optimalizaci
je v oprávněném zájmu společnosti METASYS Medizintechnik GmbH. Právním základem pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše
údaje nebudeme v zásadě předávat třetím osobám stojícím mimo skupinu METASYS Group, ledaže bychom pro plnění účelů uvedených v
tomto prohlášení o ochraně dat oslovili speciálně vybrané a smluvně zavázané poskytovatele služeb (např. montéry, dodávkové služby,
tiskárny). Důvěrnost a zabezpečení Vašich údajů bude zajištěna v souladu s naším prohlášením o ochraně dat a platným právem. Vaše data
uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro výše uvedené účely, jakož i kvůli zákonným povinnostem dokumentování a uchovávání údajů.
Pokud již od nás nechcete přijímat informace a nabídky, můžete nám tuto skutečnost kdykoliv sdělit v souladu s bodem 3. V tomto případě
budeme Vaše údaje uchovávat tak dlouho, jak je to vyžadováno podle práva s ohledem na povinnosti dokumentování a povinnosti podat
zprávu nebo s ohledem na promlčení případných vzájemných právních nároků. Údaje nebudou zpracovávány mimo Evropskou unii, ledaže
by byly splněny zvláštní požadavky GDPR týkající se právní ochrany dat.
3. Vaše práva
Pokud jsou splněny příslušné zákonné předpoklady, jste oprávněni vyžádat si od nás informace o osobních datech, resp. zpracování dat
(čl. 15 DSGVO), která se Vás týkají, o úpravách, výmazech a omezeních, která se týkají Vašich osobních dat, resp. zpracování dat (čl. 16
až 18 GDPR) a o přenosu osobních dat, která se Vás týkají (čl. 20 GDPR). Pokud jsou splněny předpoklady čl. 21 GDPR, máte dále právo
vznést odpor proti zpracováním dat, která spočívají v „oprávněném zájmu“ odpovědné osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo slouží
k přímé reklamě. Pro výkon výše uvedených práv nebo pokud chcete zcela nebo zčásti s účinkem do budoucnosti zrušit udělené souhlasné
prohlášení ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, především
prostřednictvím e-mailové adresy datenmanager@metasys.com. V souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR máte dále právo na stížnost u dozorčího
úřadu, zvláště v členské zemi v místě jeho sídla, jeho pracoviště nebo v místě údajného pochybení, pokud se domníváte, že při zpracování
osobních dat, která se Vás týkají, došlo k porušení GDPR.
Náš úřad odpovědný za ochranu dat v Rakousku je:
Rakouský úřad pro ochranu dat
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Rakousko
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at
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Osobní data zapsaná v tomto formuláři (dále jen „Data“) zpracováváme, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat optimální podporu v
souvislosti s námi poskytovanou zárukou na přístroje, a čas od času jim zprostředkovat aktuální informace a nabídky týkající se našich výrobků
a služeb, jak je podrobně uvedeno níže. Za ochranu dat má v tomto smyslu právní odpovědnost
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Rakousko
Tel: +43 (0)512 205420, Fax: +43 (0)512 205420 7, Email: datenmanager@metasys.com

