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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO 

ZÁKAZNÍKY DLE GDPR 

I. Úvodní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: 

„GDPR”) je Miroslav Černý, IČO: 71351451, se sídlem Dr. 

E. Beneše 875, 277 11 Neratovice, Česká republika (dále 

jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

adresa: Dr. E. Beneše 875, 277 11 Neratovice 

email: kancelar@e-cigaretka.cz 

telefon: +420 606 266 566 

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o 

identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 

kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 

odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní 

nebo společenské identity této fyzické osoby. 

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních 

údajů.  

 

5. Účelem těchto Zásad zpracování osobních údajů je 

informovat vás o tom, jak shromažďuji a zpracovávám 

vaše osobní údaje, dále vás informovat o vašich právech, 

jak a jakými prostředky je můžete uplatňovat. 

 

II. Kategorie osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu 

poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na 

základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní 

údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

3. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále 

docházet k získávání a ukládání některých osobních 

údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o 

souborech cookies se dočtete v článku VIII.  těchto 

Zásad. 

  

III. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních 

údajů 

1. Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu 

zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat 

údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu 

nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze 

na základě souhlasu. 

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  

 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 

odst. 1 písm. b) GDPR, 

 oprávněný zájem správce na poskytování přímého 

marketingu (zejména pro zasílání obchodních 

sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR, 

 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování 

přímého marketingu (zejména pro zasílání 

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 

1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační 

společnosti v případě, že nedošlo k objednávce 

zboží nebo služby.  

 

3. Účelem zpracování osobních údajů je 

 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 

správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní 

údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení 

objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí 

osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření 

a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů 

není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce 

plnit, 

 zasílání obchodních sdělení a činění dalších 

marketingových 

 osobní údaje získávané prostřednictvím souborů 

cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu 

(který můžete udělit potvrzením na webovém 

rozhraní poté, co jste byli na používání cookies 

upozorněni a měli jste možnost seznámit se s 

těmito Zásadami). Osobní údaje získávané 

prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni 

zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové 

rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto 

osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané 

prostřednictvím souborů cookies využíváme pro 

účely provádění uživatelské podpory, zlepšování 

našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a 

marketingu. 

 použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro 

který byly získány, můžeme jen na základě vašeho 

souhlasu. 
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4. Ze strany správce nedochází k automatickému 

individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

 

 

IV. Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje 

 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 

vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 

správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních 

vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního 

vztahu).  

 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním 

osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, 

jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě 

souhlasu.  

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce 

osobní údaje vymaže.  

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  

 podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, 

 zajišťující služby v souvislosti s provozováním 

webových stránek 

 zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí 

země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

3. Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy 

o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně 

stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto 

Zásady zpracování osobních údajů. 

 

VI. Vaše práva jako subjektu údajů 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte  

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 

GDPR,  

 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, 

popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  

 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  

 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 

GDPR a  

 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.  

 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně 

nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

uvedený v čl. III těchto podmínek.  

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo 

porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická 

a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení 

datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné 

podobě, zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění 

odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim 

údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, 

postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová 

ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data 

atd. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup 

pouze jím pověřené osoby. 

 

VIII. Soubory Cookies 

1. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače 

nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka 

webového rozhraní, které umožňují fungování webového 

rozhraní. Webové rozhraní používá relační (dočasné) 

cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení 

prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé 

cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je 

nesmažete. 

2. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; 

některé pouze umožňují správné fungování webového 

rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout 

volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. 

Při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, 

že nebudete moci plně využívat veškeré funkce 

webového rozhraní. 

3. Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou 

následující:  

 cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k 

doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies 

a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo 

trvalé; 

 nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém 

rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás 

neidentifikují a nejedná se o osobní údaje; 

 výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu 

využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas 

strávený na webovém rozhraní apod.); údaje 

získané těmito cookies jsou anonymní; 
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 cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k 

jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i 

když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám 

umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás 

reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené 

a reklamní cookies; 

 funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu 

prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, 

geolokace apod.; jejich prostřednictvím může 

docházet k získávání a zpracování osobních údajů; 

 cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování 

cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; 

jejich prostřednictvím může docházet k získávání a 

zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak 

náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi 

partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz. 

4. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics 

a případně i další služby poskytované společností Google, 

Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi 

získanými prostřednictvím souborů cookies. 

5. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od 

nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, 

dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z internetového formuláře 

potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany 

osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu 

prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím 

souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami 

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu 

přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou 

verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na 

svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle 

novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, 

kterou jste správci poskytl/a. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. 
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