Informačná povinnosť / Zoznam osobných údajov

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
E-SHOP

1. Účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají za účelem prodeje zboží kupujícím, vyhotovení faktury,
odeslání zboží a dalších nezbytných úkonů při plnění předsmluvního nebo smluvního
vztahu. Správce má oprávněný zájem, následně zjišťovat spokojenost zákazníka s
poskytnutou službou nebo zbožím.

2. Zákonnost zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a
o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o
ochraně údajů).
3. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů (Rozhodné právo dle Nařízení RIM
I Čl. 3. se řídí ustanoveními slovenského právního řádu):
•
•
•
•
•

zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
obchodný zákonník),
zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
občiansky zákonník),
zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o ochrane spotrebiteľa),
zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji v znení neskorších predpisov.

4. Seznam osobních údajů:
- Fyzická osoba: Jméno, příjmení, ulice a číslo domu, město, PSČ, telefonní číslo, e-mailová
adresa.
- Fakturační údaje na firmu: název firmy, IČO, DIČ (volitelné), DIČ (volitelné).
- Objednávka na jinou adresu: jméno, příjmení, název firmy (volitelné), ulice a číslo domu,
město, PSČ.
- Údaje uvedené v poznámce (volitelné).
5. Subjekty údajů:
Zákazníci, osoby nakupující prostřednictvím e-shopu správce.
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6. Lhůty uložení osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu (3 roky). Některé
osobní údaje musí správce uchovávat po dobu 10 let, za účelem archivace pro daňové účely
ve smyslu platné legislativy.
7. Oprávněný zájem správce:
Správce má oprávněný zájem kontaktovat subjekt údajů za účelem zjišťování spokojenosti
subjektu údajů s poskytnutou službou nebo zbožím. Tento průzkum spokojenosti provádí pro
správce zpracovatel: Heureka Shopping s.r.o, Česká republika, IČO 02387727.
8. Postup osobních údajů do třetích zemí:
Osobní údaje se do třetích zemí neposkytují.
9. Technické a organizační bezpečnostní opatření:
Organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů jsou zpracována v interních
předpisech správce. Bezpečnostní opatření jsou prováděna v oblastech fyzické a objektové
bezpečnosti, informační bezpečnosti, šifrové ochrany informací, personální, administrativní
bezpečnosti a ochrany citlivých informací, s přesně definovanými pravomocemi a
povinnostmi uvedenými v bezpečnostní politice.

10. Kategorie osobních údajů:
Běžné osobní údaje.

11. Příjemci osobních údajů (třetí strany):
Třetí strany
Jiný oprávněný subjekt

Jiný správce (zpracovatel):
-

EKA-Z, s. r. o., IČO: 36 438 073.
Vysokoškolákov 41. 010 08 Žilina –
zpracovatel zajišťující účetní agendu;

-

GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá,

Česká republika, IČO: 26046768 –
zpracovatel zajišťující platební bránu;
-

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská
650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR,

Právní základ
na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném
pohybu takových údajů, kterým se
zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně údajů)
na základě článku 28 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob při
zpracování osobních údajů a o volném
pohybu takových údajů, kterým se
zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné
nařízení o ochraně údajů)
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IČO: 02387727 – zpracovatel
zajišťující průzkum se spokojeností s
nákupem v eshopu a provozující
službu Ověřeno zákazníky
Přepravní společnost:
-

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom
Kopčianska

3338/82A,

851

01

Bratislava, IČO: 48136999;
-

Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom
Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, IČO: 31329217;

-

123Kurier,

s.

r.

o.,

so

sídlom

Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín,
IČO: 46598863

na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b)
Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob při zpracování osobních
údajů a o volném pohybu takových
údajů, kterým se zrušuje směrnice
95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně
údajů)

