ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS
SE

ZPRACOVÁNÍM

OSOBNÍCH

ÚDAJŮ


(VYBERDÁREČEK)
1.

INFORMACE O ZŘIZOVATELI

Základní informace:
Název společnosti: František Ševela
IČ: 00777170 (neplátce DPH)
Fakturační adresa: Martina Ševčíka 14, 625 00 Brno-Starý Lískovec | Sídlo: Zábrdovická
25/2, 615 00 Brno-Zábrdovice
Stát: Česká republika
Zapsán: V živnostenském rejstříku vydaným Magistrátem města Brna, Malinovské nám. 3,
dne 10.1.2018, Č.j. MMB/0013910/2018

Kontaktní údaje:
E-mail: vyberdarecek@gmail.com
Telefon: + 420 732 349 842
Web: www.vyberdarecek.cz
(dále jen „správce“).

2.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je správce.

2.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity
této fyzické osoby.
3.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH

ÚDAJŮ
1.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl anebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve
spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.

Účelem zpracování osobních údajů je:
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které

jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;
● zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
1.

Správce uchovává osobní údaje:
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15
let od ukončení smluvního vztahu);
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1.

Příjemci osobních údajů jsou osoby.
● podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
● zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním
e-shopu;
● zajišťující marketingové služby.

2.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.
3.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:
● Google Analytics – zaznamenává cookie a použití webu;

● Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu;
● Google nákupy – žádost o recenzi, zaznamenává e-maily, pokud odsouhlasíte v
procesu objednávky;
● Facebook Pixel – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu;
● Sklik – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu.

VI. VAŠE PRÁVA
1.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.
18 GDPR;
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve
svém vlastním účtu zákazníka.

2.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.
2.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování
hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

3.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste

seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto
podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

1.

SOUHLAS

KE

ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE GDPR
I.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY

DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ A KOMENTÁŘŮ
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● jméno / přezdívku;
● e-mailovou adresu;
● popřípadě fotku (je-li k dispozici).
2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
● zobrazení diskusních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím.

3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:
● zobrazení diskusních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však

mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem
Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;
● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.
5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí

ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, e-mailu.
7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich příspěvků (úpravou
preferencí ochrany soukromí v patičce webu), popř. na slovní žádost (dopis, e-mail)
kompletní výmaz vašich diskusních příspěvků;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;
● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;

● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

II.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY

ZASLÁNÍ DOTAZNÍKU ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● e-mailovou adresu;
● informace o zakoupeném zboží.
2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
● zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti.

3

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:
● zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti.

4.

Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:
● poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o.,
sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8 – Karlín;
● marketingová agentura;
● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.

5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu

preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze
vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu s dotazníkem spokojenosti. V
takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.

7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;
● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY
POUŽITÍ FUNKCE HLÍDACÍ PES
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● e-mailovou adresu.
2.

E-mailová adresa bude zpracována za účelem:

● využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost
či cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.
3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:
● zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu
dle požadovaných preferencí uživatele.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však

mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem
Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;
● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.
5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na kontaktní

adresu vyberdarecek@gmail.com s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu
Hlídacího psa.
7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;
● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;

● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IV. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY
ROZESÍLKY E-MAILOVÝCH OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● e-mailovou adresu;
● v případě externích e-mailových nástrojů případné další údaje jako jméno a příjmení;
telefonní číslo; adresu bydliště apod. (newsletterový nástroj od Eshop-rychle
zpracovává jen e-mailovou adresu).
2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
● zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let a to za účelem:
● zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4.

zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však

mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem
Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
● poskytovatel softwaru ……… (Pokud využíváte např. Externí mailingový nástroj.);
● marketingová agentura ……… (Pokud se vám stará o emailing kompletně
marketingová agentura.);

● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.
5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí

ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v
obchodním sdělení.
7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost
fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;
● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● jméno a příjmení;
●

e-mailovou adresu;

● telefonní číslo;
● fakturační adresu;
● dodací adresu;
● historii objednávek.
2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
● zřízení a administrace uživatelského účtu;
● nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
● zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K
prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém
přihlášení do uživatelského účtu;
● nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však

mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem
Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;
● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.

5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, e-mailu s

žádostí o odstranění.
7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních
údajů;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;
● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY
ZOBRAZOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH NABÍDEK
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● marketingové cookies (anonymní);
● aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování);
● případně další.
2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
● marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí;
● personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní.

3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:
● marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu
neprodloužíte;
● personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu
neprodloužíte.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však

mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem
Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice;
● poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc.,
sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
● poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc.,
sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
● poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická
3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;
● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.
5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany

soukromí v patičce webu nebo zasláním e-mailu.
7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek zabránění spuštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění
personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;
● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY
ZASLÁNÍ DOTAZNÍKU ZÁKAZNICKÉ SPOKOJENOSTI OD
ZBOŽÍ.CZ ČI JINÝCH PODOBNÝCH PLATFOREM (NABÍDKOVÝCH
SROVNÁVACÍCH AGREGÁTORŮ)
1.

Tímto udělujete správci souhlas k tomu, aby ve smyslu nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní
údaje:
● e-mailovou adresu;
● informace o zakoupeném zboží.
2.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
● zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti.

3.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:
● zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti.

4.

Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:
● poskytovatel služby Zboží.cz, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická
3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;
● případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však
v současné době společnost nevyužívá.

5.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

6.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu

preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze
vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu s dotazníkem spokojenosti. V
takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Zboží.cz či jiných
srovnávacích agregátorů.
7.

Prosíme vás, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
● vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za
následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti;
● požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává;
● vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat
jejich kopii;
● u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost;

● nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení jejich zpracování;
● požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní
údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných
právních předpisů;
● na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením;
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

