INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ ZÁKAZNÍK (GDPR)
Bc. Marketa Stejskalová, se sídlem Drozdovice 1075/87, 796 01 Prost jov, I O 74554263,
Ú ad p íslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát m sta Prost jova
Správcem osobních údaj podle l. 4 bod 7 na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném
pohybu t chto údaj (dále jen: „GDPR”) je firma Bc. Marketa Stejskalová, se sídlem
Drozdovice 1075/87, 796 01 Prost jov, I O 74554263, Ú ad p íslušný podle § 71 odst. 2
živnostenského zákona: Magistrát m sta Prost jova (dále jen "Správce").
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osob ; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze p ímo i nep ímo
identifikovat, zejména odkazem na ur itý identifikátor, nap íklad jméno, identifika ní íslo,
loka ní údaje, sí ový identifikátor nebo na jeden i více zvláštních prvk fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spole enské identity této
fyzické osoby.
Správce nejmenoval pov ence pro ochranu osobních údaj .
ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJ
Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl/a nebo osobní údaje, které
Správce získal na základ pln ní kupní smlouvy dle objednávky zákazníka.
P edm tem zpracování jsou následující kategorie osobních údaj :
– adresní a identifika ní údaje, které slouží k jednozna né a nezam nitelné identifikaci
subjekt údaj , jako nap . jméno a p íjmení.
– kontaktní údaje jako kontaktní adresa, telefonní íslo, emailová adresa a jiné
– další údaje, jako nap . bankovní spojení
– jiné údaje nezbytné pro pln ní kupní smlouvy, zejména údaje
Subjekty údaj , jejichž údaje správce osobních údaj zpracovává a kterým je ur ena tato
informace, jsou: zákazník a potenciální zákazník.
ZÁKONÝ D VOD A Ú EL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ
Zákonným d vodem zpracování osobních údaj je:
– pln ní kupní smlouvy mezi Vámi a Správcem podle l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
– oprávn ný zájem Správce na poskytování p ímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sd lení a newsletter ) podle l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
– souhlas se zpracováním pro ú ely poskytování p ímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sd lení a newsletter ) podle l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2
zákona . 480/2004 Sb., o n kterých službách informa ní spole nosti v p ípad , že nedošlo
k objednávce zboží nebo služby.
Osobní údaje subjekt jsou zpracovávány za následujícími ú ely:
– ú el vyplývající z jednání o zvažovaném smluvním vztahu;
– ú el vyplývající z pln ní smlouvy mezi subjektem a správcem; p i objednávce jsou
vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úsp šné vy ízení objednávky (jméno a adresa,
kontakt), poskytnutí osobních údaj je nutným požadavkem pro uzav ení a pln ní smlouvy,
bez poskytnutí osobních údaj není možné smlouvu uzav ít i jí ze strany Správce plnit,
– ochrana práv subjektu, Správce, p íjemce nebo jiných dot ených osob;
– pln ní zákonných povinností ze strany Správce;

– ochrana životn d ležitých zájm subjektu údaj ;
– ú ely plynoucí ze souhlas subjekt se zpracováním.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování nebo profilování
ve smyslu l. 22 GDPR, nicmén Správce m že využívat marketingové kanály, které
zpracování dle l. 22 GDPR provád jí. K takovému zpracování musejí mít Váš výslovný
souhlas.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ
Správce zpracovává osobní údaje:
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a Správcem a po dobu nezbytnou k uplat ování nárok z t chto smluvních vztah
(po dobu 5 let od ukon ení smluvního vztahu)
– v p ípad zpracování osobních údaj na základ souhlasu, po dobu, na kterou byl souhlas
ud len, nebo než je souhlas odvolán.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údaj Správce osobní údaje vymaže.
KATEGORIE P ÍJEMC OSOBNÍCH ÚDAJ
P íjemci osobních údaj jsou osoby
– podílející se na dodání zboží / služeb a realizaci plateb na základ smlouvy
– zajiš ující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
– zajiš ující marketingové služby
– zpracovatelé na základ smlouvy se správcem v rozsahu údaj pot ebných k ú elu
zpracování
– osoby poskytující právní poradenství nebo ú etnictví.
POU ENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJ
Máte právo u naší spole nosti jakožto Správce osobních údaj :
– požadovat p ístup k osobním údaj m, které správce zpracovává, ímž se rozumí právo
získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou i nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat p ístup k t mto osobním údaj m
a k dalším informacím uvedeným v l. 15 GDPR
– požadovat opravu osobních údaj , které jsou o Vás zpracovávány, pokud jsou nep esné.
S p ihlédnutím k ú el m zpracování máte v n kterých p ípadech právo požadovat také
dopln ní neúplných osobních údaj
– požadovat výmaz osobních údaj v p ípadech, které jsou upraveny v l. 17 GDPR
– požadovat omezení zpracování údaj v p ípadech, které jsou upraveny v l. 18 GDPR
– získat osobní údaje, které se Vás týkají, které zpracováváme automatizovan pro pln ní
smlouvy uzav ené s Vámi, a to ve strukturovaném, b žn používaném a strojov itelném
formátu, p i emž máte právo požadovat, aby správce p edal tyto údaje jinému správci; a to za
podmínek a s omezeními uvedenými v l. 20 GDPR
– máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu l. 21 GDPR z d vod týkajících se
Vaší konkrétní situace
Dále máte právo obrátit se se svým podn tem na Ú ad pro ochranu osobních údaj p ímo,
máte-li za to, že osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními p edpisy, a to
v míst svého obvyklého bydlišt , v míst výkonu zam stnání nebo v míst , kde došlo
k údajnému porušení. Pokud Vám vznikla v d sledku zpracování osobních údaj jiná než
majetková újma, postupuje se p i uplat ování jejího nároku podle zvláštního zákona.
PODMÍNKY ZABEZPE ENÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Ke zpracovávání dochází manuálním zp sobem v listinné a elektronické podob nebo
automatizovan prost ednictvím výpo etní techniky, a to za dodržení všech bezpe nostních
zásad pro správu a zpracování osobních údaj . Za tímto ú elem byla Správcem p ijata
technická a organiza ní opat ení, zejména taková, která zajiš ují, aby nemohlo dojít
k neoprávn nému nebo nahodilému p ístupu k osobním údaj m, jejich zm n , zni ení
i ztrát , neoprávn ným p enos m, neoprávn nému zpracování a k jiným zneužitím t chto
osobních údaj . Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zp ístupn ny, respektují
právo subjekt údaj na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních
p edpis ochrany osobních údaj se týkajících.
Správce prohlašuje, že k osobním údaj m mají p ístup pouze jím pov ené osoby.
KONTAKTNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE
Kontaktní údaje Správce:
adresa pro doru ování: Bc. Marketa Stejskalová, Drozdovice 1075/87, 79601 Prost jov
adresa elektronické pošty: info@zemeandelu.cz
telefon: +420 602 83 20 79

