Vaše osobní údaje
Kdo je správce Vašich osobních údajů?
Provozovatelem webové stránky www.antikvariat5D.cz je společnost Informatik CE2, a.s.,
Pelhřimovská 302/10, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ:25654462, Obchodní

rejstřík: Spisová značka: B 5273 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 20. března 1998.
Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jakým způsobem, jak dlouho a
za jakým účelem budou vaše osobní údaje zpracovávány.

Rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to v těchto případech:
1. Jste jen návštěvníkem našich stránek
Nezpracováváme o vás žádné údaje kromě těch, které jsou zmíněny v odstavci Cookies.
2. Registrovali jste se
Zpracováváme tyto osobní údaje:
•
•

jméno a příjmení
e-mail

3. Objednali jste si zboží
Objednat zboží lze pouze po registraci.
Zpracováváme tyto osobní údaje:
•

telefonní číslo

Pokud si Uživatel objednal doručení poštou nebo zásilkovou službou tak navíc
zpracováváme tyto osobní údaje:
•

adresa pro doručení

4. Prostřednictvím webové stránky jste nám nebo prodejci zaslali dotaz
Tyto údaje smažeme, jakmile se přihlásíte, nejpozději pak do 2 let od vytvoření rezervace.
Zpracováváme tyto osobní údaje:
•

e-mail

5. Požádali jste o zasílání informací o novinkách podle vámi zadaných kritérií
Zpracováváme tyto osobní údaje:

•

e-mail

Váš souhlas/požadavek můžete kdykoliv jednoduše odvolat kliknutím na odhlašovací
odkaz, který je v každém emailu uveden.

Příjemci osobních údajů a předávání osobních údajů třetím stranám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni
mlčenlivostí a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Pokud jste si objednali zboží jsou Prodejci poskytnuty nutné informace pro vyřízení
objednávky:
•
•
•
•

jméno a příjmení
e-mail
adresa pro doručení
telefonní číslo

Pokud jste Prodejci položily dotaz je Prodejci poskytnut váš
•

e-mail

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit
vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování
specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to nejčastěji poskytovatelé těchto platforem a
služeb: Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme
na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování
jako na sebe.

Jaká máte práva
Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či
provedli některé operace s osobními údaji.
Právo na přístup
Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak
je využíváme.
Právo na opravu
Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o
jejich aktualizaci či změnu.
Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu.
Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje
pro daný účel dále zpracovávat.
Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve
strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
Právo na výmaz
Máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, pokud už nechcete být registrováni
na webových stránkách www.na-ovoce.cz a dostávat pozvánka na naše akce.
Právo na omezení zpracování
Máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se
domníváte, že nejsou přesné.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou
žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována
příslušnými právními předpisy nebo po dobu, kterou doklady potřebujeme pro ochranu našich
oprávněných zájmů. Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle obecných a
speciálních objektivních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Odstranění
Odstraníme osobní údaje (například jméno nebo e-mailovou adresu) a jiná nastavení spojená
s vaším účtem ihned poté, co účet smažeme.
Pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme bez vašeho souhlasu, můžete podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních
údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Cookies
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
každého návštěvníka webu. Cookies, které používáme jsou potřeba pro správné fungování
webu, zvyšují váš prožitek při prohlížení našeho webu, umožňují měření návštěvnosti webu a
cílení další reklamy na webu. Pomocí souborů cookies vás nicméně nemůžeme nijak
identifikovat jako konkrétního člověka. Používání funkčních cookies vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší
služby. Marketingové cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který jste nám dal
najevo svým nastavením vašeho webového prohlížeče. Používání souborů cookies můžete
odmítnout volbou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči.
Pro zpracování cookies používáme službu Google Analytics, provozovanou společností Google
Inc.

Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Bez vašeho
souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.5.2018.

