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INFORMACE A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podnikající fyzická osoba PETR ŠEDIVÝ se sídlem náměstí Hrdinů 10, Moravany u Holic, IČO 
72780355, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Živnostenský úřad – Magistrát 
města Pardubic 1.2.2016, sp. značka ŽÚ/17/8833/Kus (dále jen „Správce“), 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“) 
zpracovává následující osobní údaje: 

I. 
OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY ZA ÚČELEM: 

1) Uzavření kupní smlouvy na zboží
2) Uzavření a plnění smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem
3) Uzavření smlouvy o dílo
4) Uzavření rámcové smlouvy
5) Uzavření smlouvy o pronájmu techniky – smlouva na dobu určitou
6) Pro marketingové účely

II. 
JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME: 

( pro smlouvy dle bodů 1 až 4) 

a) Jméno a příjmení
b) E-mail
c) Název firmy
d) Fakturační adresa
e) Dodací adresa
f) Telefonní číslo
g) IČ, DIČ
h) Číslo bankovního účtu a kód banky
i) Telefonní číslo

(pro smlouvy dle bodu 5 ) 

body A až I a dále tyto: 
j) Číslo OP
k) Číslo dalšího dokladu totožnosti (pas, řidičský průkaz)

(podle bodu 6 – Marketingové účely) 

l) Jméno a příjmení
m) E-mail
n) Telefonní číslo
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III. 
SOUHLASÍM, ABY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1, PÍSM. A) NAŘÍZENÍ ZPRACOVAL SPRÁVCE 

MOJE: 

1. fotografie,  
2. videa,  
3. zvukové záznamy,  
4. či jiné audiovizuální záznamy 

za účelem  

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),  
• prezentace na webu,  
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),  
• prezentace v informačních a jiných materiálech.  

Jméno a příjmení, e-mail, fakturační adresa,  dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, 
DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky, číslo OP, číslo pasu, číslo ŘP budou zpracovány za 
účelem identifikace smluvních stran a plnění smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a 
budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. 
Takovéto zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního 
vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li 
jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. 
 
Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do 
databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona 
č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu 
zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je 
kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz 
v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem 
zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.  
 
 
 
Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí 
osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v 
minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou 
být: 
Google (Ads Data Processing Terms) 
Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment) 
Mailchimp (Privacy Policy) 
Facebook (Data Policy) 
PPL (VOP) 
Česká pošta (Poštovní podmínky) 
Geis (VOP) 
Heureka Shopping s.r.o. 
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IV. 
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 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu 

nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

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

V. 
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření 
k zabezpečení osobních údajů. 

• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních 
údajů v listinné podobě. 

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

VI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím 
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto 
podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje. 

• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného 
odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. 
zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu. 

• Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 

• Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že 
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu 
přijímáte. 

• 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. 

 
 
 
 
 
TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM 15.2.2018. 
 


