
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu 
naleznete potřebné informace ohledně shromažďování, zpracování a uchování 
Vašich osobních údajů, které využíváme v rámci naší podnikatelské činnosti.  

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují i na všechny osobní údaje 
shromážděné během Vašeho používání těchto internetových stránek.  

GDPR – General Data Protection Regulation 

V rámci politiky ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, jsou námi při nakládání 
s nimi důsledně dodržovány platné a účinné právní předpisy, zejména pak Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu ( GDPR ), který 
nabyl účinnosti dne 25.05.2018. 

OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

Zpracováváme a uchováváme takové údaje, které nám sami poskytujete.  

Jméno a příjmení
Plnění smluvního vztahu. Zasílání obchodních sdělení a nabídka 
výrobků a služeb. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních zákonných 
povinností. Správa uživatelských účtů.

Adresa 
Plnění smluvního vztahu. Zasílání obchodních sdělení a nabídka 
výrobků a služeb. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních zákonných 
povinností.

Telefonní číslo
Plnění smluvního vztahu. Zasílání obchodních sdělení a nabídka 
výrobků a služeb. Plnění ostatních zákonných povinností. Správa 
uživatelských služeb.

E-mail
Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení. Nabídka 
výrobků a služeb. Plnění ostatních zákonných povinností. Správa 
uživatelských účtů. 

IČO, DIČ Plnění smluvního vztahu. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních 
zákonných povinností.

Číslo účtu Plnění smluvního vztahu. Účetní a daňové účely.



LHŮTA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k 
zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále 
po dobu, po kterou jsme jakožto správce osobních údajů povinni osobní údaje 
uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke 
zpracování udělili souhlas.  

Jednotlivý účel zpracování osobních údajů a délka jejich archivace. 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje jsou nad rámec zákonného plnění poskytovány pouze přepravní 
společnosti pověřené doručením Vašeho zboží. Vaše osobní údaje neposkytujeme 
k žádným komerčním účelům a jinému zneužití, ani dalším stranám. 

VAŠE PRÁVA  

Na základě Vašich práv při zpracování osobních údajů můžete kdykoli požádat o 
dočasné omezení jejich využívání, stejně tak jako o jejich úplné vymazání, pakliže 
nejsou již shromážděny pro účely, pro které byly zpracovány v zákonné povinnosti.  

BEZPEČNOST A ZÁVĚR  

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a 
zajišťujeme jim důkladnou péči a ochranu. Využíváme též organizační a technická 
bezpečnostní opatření, které vylepšujeme i s technologickým vývojem.

Plnění smluvního vztahu Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od 
ukončení smluvního vztahu.

Obchodní sdělení Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, 
popřípadě do jeho zrušení. 

Zasílání nabídek produktů Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, 
popřípadě do jeho zrušení.

Účetní a daňové účely Po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po 
poskytnutí plnění.

Ostatní zákonné plnění Do výše 5 let dle charakteru. 

Správa uživatelského účtu Po dobu trvání daného uživatelského účtu. 


