Ochrana osobních údajů (GDPR), platné od 25.5.2018
Provozovatel e-shopu/prodávající
Petr Štěch, Pod Cvrčkovem 730, 383 01 Prachatice II
IČO: 03714489 DIČ: CZ7710071633
veden u ŽÚ - MěÚ Prachatice
mail: objednavky@e-pneu.cz
tel.: +420 603 461 119
(dále jen „Správce“)
zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle Zákona o
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno, příjmení, firma, adresa/sídlo, IČO, DIČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo
pro odbavení objednávek a další plnění pokud dojde k uzavření kupní smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm.
b) Nařízení).
Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího
uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran po dobu 10 let od realizace poslední části plnění
dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. (dle čl. 6
odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely
oprávněných zájmů správce).
Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem marketingu, tj.na e-mailovou adresu, případně
telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány informace o novinkách a jiná obchodní sdělení (dle §7
odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne). Tato
sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem (například zasláním e-mailu) odhlásit.
Správce osobních údajů užívá na této webové stránce soubory cookies za účelem:
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování
návštěvníků na webových stránkách, základní funkčnosti webových stránek a on-line komunikace-chat
na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
• Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
• TOPlist s.r.o., nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 18000 Praha 8
• Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno
Veškeré osobní údaje a data nejsou poskytována dalším subjektům (třetím stranám), výjimku tvoří
externí dopravci, kterým jsou osobní údaje předávány v takovém rozsahu, který je nutný pro
bezproblémové doručení zboží.
Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude
v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu
nebo z důvodu plnění smlouvy,
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

