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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

REGISTROVÁNÍ KLIENTI 
 

1. Účel zpracování osobních údajů:  

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobrovolné registraci, na základě 

souhlasu, subjektu údajů na webovém portálu správce provozovatele. Uživateli se po 

registraci zjednodušuje využívání portálu, prohledávání a nakupování v e-shopu, případně 

využívání dalších funkcí webového portálu. 

 

2. Zákonnost zpracování osobních údajů: 

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

V rámci registrace uživatele: jméno pro přihlášení (e-mail), heslo pro přihlášení. Osobní údaje 

potřebné pro doručení zboží: jméno, příjmení, email, ulice, město, PSČ, telefonní číslo. 

 

5. Subjekty údajů: 

Osoby, uživatelé, kteří se zaregistrují do webového portálu správce. 

 

6. Lhůty uložení osobních údajů: 

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou ke splnění účelu, nejdéle však po dobu 

3 let od poslední aktivity na účtu. Subjekt údajů může kdykoli požádat o zrušení účtu v jeho 

nastavení. 

 

7. Oprávněný zájem správce: 

Vývoj, výzkumné, statistické účely a zlepšování poskytovaných služeb. 

 

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. 
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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) 

 

 


