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Osobní údaje 

 *Zpracováváme osobní údaje ,které nám sami poskytnete 

  *Vaše údaje jsou zpracovány ze zákonných důvodů a musí se následně zpracovat k archivaci 

 *Údaje jsou uchovány na internetových stránkách , kde sami za sebe volíte přihlašovací 

jméno a  heslo, které ovládáte pouze vy  

* V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu 

mezi námi 

*V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše 

osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu. 

* Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může 

náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný 

zástupce (rodič, nebo poručník). 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Když Vás žádáme o poskytnutí vašich osobních údajů ,vždy uvedeme, zda je poskytnutí 

osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem ,který je nutné uvést do fakturace, 

nabídky, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a uvedeme rovněž informace 

ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto osob. údajů.   

*Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli 

uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. 

Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom 

vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené 

služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje 

fakturační a doručovací. 

*Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom 

dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. 

*Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako 

jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem 

internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také 

zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké 

odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. 

Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí 



anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. 

konkrétní osobě. 

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů: 

• Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, 

abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv 

problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit. 

• Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, 

musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých 

případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci 

zboží). 

• Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém 

uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud 

uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude 

objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s 

výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu. 

E-mail: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru 

obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nebo zavoláte na naše 

číslo +420 566 667 164.  

Předávání osobních údajů třetím subjektům 

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům: 

• Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit 

objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně 

má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v 

objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, 

doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud 

nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí 

zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, 

oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje 

bezodkladně smazat. 

• Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či 

prostřednictvím SMS zprávy) nebo můžeme k rozesílce či telefonním hovorům 

využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní 

údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu. 

• Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje 

předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán 

státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní 

údaje, musíme tak učinit. 

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů 

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se 

zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat 

omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich 

osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení 

vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních 

údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v 

souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“). 



Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského 

účtu. 

 

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, 

nás můžete kontaktovat. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho 

komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu. 

Kratochvílová Petra 

+420 566 667 164 

 

Výmaz 

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na 

dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud 

vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních 

nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou 

pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). 

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech: 

a. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány 

b. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje 

žádný další právní důvod pro jejich zpracování 

c. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení 

námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším 

zájmem na zprac. těchto os. údajů 

d. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně 

e. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis 

f. Jedná se os.údaje mladších 16 let 

 

 

 

 

 


