Ochrana 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 Import Tomeček s.r.o. IČ 28604547 se sídlem
Nová Pláň 69, 792 01 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Nová Pláň 69, 792 01
email: sokna@seznam.cz
telefon: +420 602 758 516
3. 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.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo 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 oprávněný zájem správce na
poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
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.

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 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 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 zajišťující služby provozování internetových stránek,
další služby v souvislosti s provozováním internetových stránek a zajišťující marketingové
nebo účetní služby. Příjemci osobních údajů jsou i osoby zajišťující logistiku a expedici
objednávek.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.
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 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 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.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Použití kódů třetích stran

1. Používáním internetových stránek může docházet k ukládání vašich osobních údajů námi
nebo třetími stranami, mezi které patří:
Google, Inc.
Název služby: Google Analytics, Google AdWords
Služby společnosti Google používají soubory „cookies“, které jsou textovými soubory
ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími
uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy)
budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google
bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její
aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se
činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace
třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby
zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli
jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů
o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o
Google a ochraně osobních údajů naleznete na této stránce. Pokud chcete zabránit
sledování, můžete zdarma nainstalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče, ke stažení
zde.
Seznam.cz, a.s..
Název služby: Sklik
Služba Sklik shromažďujeme informace získané při návštěvě internetových stránek za pomocí
souborů cookies. Tyto informace jsou získávány za účelem měření a inzerce. Stránky dále
využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta
umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o služby, reklamy v reklamní síti
společnosti Seznam.cz, a.s. Detailní informace o Sklik a ochraně osobních údajů naleznete
na této stránce.
2. Stránky používají cookies, které přispívají k tomu, abyste u nás mohli nakupovat pohodlně
a bez obtíží. Umožňují zapamatování přihlašovacích údajů, abyste se nemuseli zdržovat jejich
opakovaným vyplňováním. Dávají nám možnost zjistit, jaké funkce používají návštěvníci
našich stránek nejčastěji, abychom mohli web vylepšovat a přizpůsobovat požadavkům.
Používáme konverzní a trackingové cookie pro analýzu výkonu různých prodejních metod a
kanálů, remarketingové cookie pro personalizaci obsahu a reklamních sdělení a analytické
cookie pro zvyšování uživatelského pohodlí na našich stránkách esenciální cookie pro
zajištění správné funkčnosti stránek.
IX.
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.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

