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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

PŘÍMÝ MARKETING 
 

1. Účel zpracování osobních údajů:  

a. Osobní údaje se zpracovávají za účelem zasílání obchodních nabídek, na zboží a 

služby, na základě uděleného souhlasu. Souhlas udělil subjekt údajů dobrovolně a 

může jej kdykoli u správce údajů odvolat. 

b. Osobní údaje se zpracovávají za účelem zasílání nabídek subjektům údajů, na 

základě oprávněných zájmů správce (odeslání mailu s marketingovým obsahem 

stávajícímu zákazníkovi, kterému již prodal zboží nebo dodal službu a tento 

marketingový obsah se týká jeho vlastních produktů a/nebo služeb) dle čl. Čl. 6 odst. 

1 písm. f) a v souladu s bodem 47 preambule nařízení GDPR a § 116 odst. 15 zákona 

č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

 

2. Zákonnost zpracování osobních údajů: 

a. Osobní údaje se zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) 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). 

b. Osobní údaje se zpracovávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání 

osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). 

 

3. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů (Rozhodné právo dle Nařízení RIM 

I Čl. 3. se řídí ustanoveními slovenského právního řádu): 

Zpracování osobních údajů na základě zvláštního právního předpisu se neprovádí. 

 

4. Seznam osobních údajů: 

Jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, email a telefonní číslo. 

 

5. Subjekty údajů: 

a) Fyzické osoby, které správci údajů udělily souhlas za účelem zasílání marketingových 

nabídek. 

b) Klienti správce údajů – osoby, kterým již bylo správcem dodáno zboží nebo poskytnuta 

služba. 

 

6. Lhůty uložení osobních údajů: 

a) Správce zpracovává osobní údaje pokud subjekt údajů neodvolá udělený souhlas se 

zasíláním obchodních nabídek nebo nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu subjektem 

údajů. 

b) Správce zpracovává osobní údaje, pokud subjekt údajů nevyjádří námitku se zasíláním 

obchodních nabídek, nebo nejdéle po dobu 5 let od poslední obchodní aktivity se 

subjektem údajů. 
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7. Oprávněný zájem správce: 

a) Ne. 

b) Zasílání nabídek subjektům údajů na základě oprávněných zájmů správce (odeslání 

mailu s marketingovým obsahem stávajícímu zákazníkovi, kterému již prodal zboží nebo 

službu a tento marketingový obsah se týká jeho vlastních produktů a/nebo služeb). 

Správce má oprávněný zájem kontaktovat subjekt údajů za účelem zjištění  spokojenosti 

klienta 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 Právní základ 

Jiný oprávněný subjekt  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) 

Jiný správce (zpracovatel): 

- Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 

186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 02387727 

– zpracovatel zajišťující průzkum se 

spokojeností s nákupem v eshopu a 

provozující službu Ověřeno zákazníky 

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) 

 

 


