GDPR
aneb nařízení EU o ochraně osobních údajů
Zásady práce s osobními údaji pro uživatele internetového
obchodu www.kreslenepohledy.cz
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely
zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového
obchodníka.

Ochrana osobních údajů
1.

2.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1.

Správcem Vašich osobních údajů je fyzická osoba Ladislava Martincová,
IČ: 03226085. (dále jen „správce“).

1.2.

Kontaktní údaje správce jsou následující: Jurkovičova 977/15, 14900 Praha 4

1.3.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1.

3.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný
tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1.
V e-shopu Kreslené pohledy ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů
a to několika různými způsoby a pro odpovídající účely:
3.1.1. Nákup a prodej zboží a služeb na kreslenepohledy.cz
-

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku, potřebujeme znát a dále zpracovávat
vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování

-

uzavření kupní smlouvy/objednávky a právním základem takového zpracování je
tedy plnění kupní smlouvy/objednávky.
Tyto osobní údaje od vás získáváme na základě vaší registrace na kreslenepohledy.cz
, vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem nebo elektronickou
poštou, pokud přijde objednávka e-mailem.
3.1.2. Marketingová komunikace

- V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu)
využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na webu
Kreslené pohledy. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím
stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou
platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo ve svém účtu
v e-shopu.
- Právním základem takového zpracování informací je náš oprávněný zájem.
- Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem
systému, obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší
osobě.
- Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 nařízení.

4.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1.

5.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.

6.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle
však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel
zpracování).

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o.
(provozovatel ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce
serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka
Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku
spokojenosti), Česká pošta (doprava objednávek), Zásilkovna (doprava
objednávek).

VAŠE PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ, aneb co dělat, když chci své údaje smazat/upravit
V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým
osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich
opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním
některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám
poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

7.

6.1.

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k
Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů,
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný
správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů
před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů
můžete odvolat na emailu info@kreslenepohledy.cz

6.3.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno
či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není
zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k
uzavření smlouvy.

ZABEZPEČENÍ DAT
7.1.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

