
Podmínky ochrany osobních údajů 

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 

Ochrana vašich osobních údajů je vedena důsledně a zodpovědně.
Veškeré vaše dotazy k ochraně osobních údajů rád zodpovím.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů 

je Váš souhlas dávaný tímto správci ( který je zároveň i provozovatel e-shopu - dále jen správce)  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“).

Správcem vašich osobních údajů je Milan Smejkal, Boloňská 305 / 8, 109 00 Praha 10- Horní 
Měcholupy, 

IČ : 112 31 718

zapsáno u: Městská část Praha 10, odbor živnostenský, č.j: P10-003856/2016 Sp. značka: SZ P10-
003844/2016
mobil: +420 605 438 881, e-mail: praha101@seznam.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

a/ 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)

b/ Ze zákona je moje povinnost uchovávat některé vaše osobní údaje po dobu 10 let (  pro 
účely finančního úřadu apod...)

Proč zpracovávám vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání účastnických smluv a plnění 
závazků jsou některé vaše údaje nezbytné. Údaje, které mi předáte, zpracovávám především pro 
účely poskytování mých služeb a produktů, vedení účtu a provádění vyúčtování, dále pro vnitřní 
potřebu, pro marketingové a obchodní účely.
Přehled údajů, k jejichž zpracování jsem oprávněn přímo ze zákona, jakož i informaci o údajích, 
jejichž zpracování lze odmítnout, naleznete ZDE na této stránce     
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Vaše práva týkající se osobních údajů

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

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 e-mailu: 
praha101@seznam.cz, nebo na adrese správce ( provozovatele e-shopu) :  Milan Smejkal, Boloňská
305 / 8, 109 00 Praha 10- Horní Měcholupy  ,  případně na jeho telefonním čísle : 605 438 881

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 .

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

Komu mohou být údaje poskytnuty

Přehled údajů, jejichž poskytnutí třetím stranám vyplývá přímo ze zákona, jakož i údajů, s jejichž 
poskytnutím je třeba váš souhlas, naleznete ZDE na této stránce     

V současné době spolupracuji a některé údaje předávám pouze: 

• České poště ( z důvodu odeslání zásilky na vámi uvedenou adresu )  a dále pak s 

• Firmou Bohemiasoft s.r.o. pod jimi vytvořeným systémem webareal.cz - kde se nachází můj 
e-shop  .  Poskytovatel (Bohemiasoft s.r.o.) je ve vztahu k osobním údajům klientů 
Uživatelů, tedy nakupujících v eshopech Uživatelů, zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. 
Uživatel (provozovatel eshopu) je správcem těchto údajů.

Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbám s největší opatrností na to, 
aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se 
zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.
Spravované údaje jsem dále povinen poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům 
státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťuji bezpečnost při zpracování údajů

Kladu velký důraz na bezpečnostní politiku, dodržování  směrnic a výběr smluvních partnerů. 
Zachovávám důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o 
elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volím nejnovější technické 
prostředky umožňující jejich maximální ochranu ( využitím systému Linux s šifrovanými složkami 
a zaheslováním nejenom počítače ale i důležitých jednotlivých souborů , které obsahují vaše osobní 
údaje). Vaše osobní údaje v papírové formě ( tištěné faktury apod) jsou chráněny v uzamčeném 
prostoru, který je vyčleněný speciálně pro tyto účely.
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• Zavazuji se, že budu technicky i organizačně zabezpečovat ochranu a zálohování uložených 
osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům 
nebo k jejich ztrátě.

• Správce i případní spolupracující jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích o 
implementovaných bezpečnostních opatřeních.

• Po ukončení poskytování plnění jsem já jako poskytovatel povinen všechny osobní údaje 
vymazat , pokud nemám povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona  ( např.
Pro zákonné potřeby Policie)

Jak jsou chráněny vaše osobní údaje na e-shopu

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například vaše osobní a provozní 
údaje), jsou vám  zpřístupněny pouze po vaší předchozí identifikaci a autentizaci pomocí 
přihlašovacích údajů.
Bezpečný přístup  zajišťuje správce a provozovatel systému webareal – firma Bohemiasoft s.r.o. 
Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 37001 České Budějovice,  Email: podpora@bohemiasoft.com  ,   telefon 
+420 776 766 412.

Závěrečné ustanovení 

Kdokoliv má právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého 
marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud 
vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou 
již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Uživatel se zavazuje, bez zbytečného prodlení, 
nahlašovat všechny jemu známé informace, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné 
plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek. Uživatel souhlasí s těmito podmínkami 
zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetových formulářů na stránkách a podstránkách e-
shopu. Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně upravené se řídí GDPR a právním 
řádem České republiky v platném znění.

Tyto podmínky vstupují v platnost dnem 31.7.2020

mailto:podpora@bohemiasoft.com

	Komu mohou být údaje poskytnuty
	Jak zajišťuji bezpečnost při zpracování údajů
	Jak jsou chráněny vaše osobní údaje na e-shopu

