INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI
1. Správce osobních údajů
Společnost Luděk Šedý, Dyjová 447/21, 691 41 Břeclav, IČ: 68642954, DIČ: CZ7609274739 zapsaná v
živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Břeclav, č.j. OZU/2716/2010/Ro/5 (dále jen „správce“)
Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
2. Sběr informací
Shromažďujeme od vás především informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu,
nákupu a /nebo když se odhlásíte, a také shromažďujeme informace o našich zaměstnancích. Shromážděné
informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu, telefonní číslo. Kromě toho automaticky
dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy
softwaru a hardwaru a navštívené stránky.
3. Kdo je subjekt údajů
 zákazník správce (pouze u subjektů
registrovaných na e-shopu)
 zaměstnanec správce
 dopravce

 dodavatel služby
 jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke
správci
 uchazeč o zaměstnání

4. Zveřejnění informací třetím stranám
Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To
nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením
našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné
činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby,
porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.
Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.
Příjemci osobních údajů tedy mohou být:
• finanční ústavy
• státní aj. orgány v rámci plnění
• veřejné ústavy
zákonných povinností stanovených
• zpracovatelé
příslušnými právními předpisy
5. Účel zpracování osobních údajů
•
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu
•
archivnictví vedené na základě zákona
údajů
•
výběrová řízení na volná pracovní místa
•
jednání o smluvním vztahu
•
plnění zákonných povinností ze strany
•
plnění smlouvy
správce
•
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných
•
ochrana životně důležitých zájmů subjektu
dotčených osob (např. vymáhání
údajů
pohledávek správce)
Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro personalizaci vaší zkušenosti a reakci na
vaše individuální potřeby, poskytování personalizovaného obsahu reklamního sdělení, zlepšení našich stránek,
zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory, kontakt prostřednictvím e-mailu, správu soutěže,
propagace nebo průzkum
6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez
vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné
společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání
objednávky.
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správce
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem v jeho provozovně či sídle. Ke zpracování
dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě
za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal

správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu
soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
7. Používáme cookies?
Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies
zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném
případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.
8. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v
příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Zpravidla je tato lhůta 11 let.
9. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy
zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je pověřen správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy
před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů.
10. Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k
osobním údajům a k následujícím informacím:
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování.
2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně
závadný stav.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo
na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad
přímo.
• Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce

