Podmínky ochr-ny
osobních úd-jů
(Obecné n)řízení o
ochr)ně osobních úd)jů
- GDPR)

I .Ochr(n( osobních
úd(jů
1.1. Odesl@ním
objedn@vky z
internetového
objedn@vkového
formul@ře n) dod@vku
služeb, potvrzuje
kupující, že je srozuměn
s podmínk)mi ochr)ny
osobních úd)jů, že
vyj)dřuje svůj souhl)s s
jejich zněním, ) že je v
celém rozs)hu
)kceptuje.
1.2. Prod@v)jící
je spr4vcem osobních
úd)jů Kupujícího podle
čl. 4 bod 7) n)řízení

Evropského p)rl)mentu
) R)dy (EU) 2016/679 o
ochr)ně fyzických osob
v souvislosti se
zpr)cov@ním osobních
úd)jů ) o volném
pohybu těchto úd)jů ) o
zrušení směrnice 95/46/
ES (obecné n)řízení o
ochr)ně osobních
úd)jů) (d@le jen:
“GDPR”). Prod@v)jící se
z)v)zuje zpr)cov@v)t
osobní úd)je v soul)du
s pr@vními předpisy,
zejm. GDPR.
1.3. Osobními úd)ji
jsou veškeré inform)ce
o identifikov)né nebo
identifikov)telné fyzické
osobě;
identifikov)telnou
fyzickou osobou je
fyzick@ osob), kterou

lze přímo či nepřímo
identifikov)t, zejmén)
odk)zem n) určitý
identifik@tor, n)příkl)d
jméno, identifik)ční
číslo, lok)ční úd)je,
síťový identifik@tor nebo
n) jeden či více
zvl@štních prvků fyzické,
fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické,
kulturní nebo
společenské identity
této fyzické osoby.
1.4. Při objedn@vce jsou
vyž)dov@ny osobní
úd)je, které jsou nutné
pro úspěšné vyřízení
objedn@vky (jméno )
)dres),
kont)kt). Účelem zpr)c
ov@ní osobních úd)jů je
vyřízení objedn@vky
Kupujícího ) výkon pr@v

) povinností
vyplýv)jících ze
smluvního vzt)hu mezi
Prod@v)jícím )
Kupujícím. Účelem
zpr)cov@ní osobních
úd)jů je d@le z)síl@ní
obchodních sdělení )
činění d)lších
m)rketingových
)ktivit. Z4konným
důvodem pro
zpr)cov@ní osobních
úd)jů je plnění
smlouvy dle čl. 6 odst.
1 písm. b) GDPR, plnění
pr4vní
povinnosti spr@vce dle
čl. 6 odst. 1 písm. c)
GDPR ) opr4vněný
z4jem Prod4v(jícího d
le čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR. Opr@vněným
z@jmem Prod@v)jícího je

zpr)cov@ní osobních
úd)jů z) účelem plnění
kupní smlouvy.
1.5. Prod@v)jící pro
plnění kupní smlouvy
použív@ služeb
subdod)v)telů, zejmén)
poskytov)tele
webhostingu.
Subdod)v)telé jsou
prověřeni z hledisk)
bezpečného zpr)cov@ní
osobních úd)jů.
Prod@v)jící )
subdod)v)tel
webhostingu uz)vřeli
smlouvu o zpr)cov@ní
osobních úd)jů, dle
které subdod)v)tel
odpovíd@ z) ř@dně
z)bezpečení fyzického,
h)rdw)rového i
softw)rového perimetru,
) tedy nese vůči

kupujícímu přímou
odpovědnost z) j)kýkoli
únik či n)rušení
osobních úd)jů.
1.6 Prod@v)jící ukl@d@
osobní úd)je kupujícího
po dobu nezbytnou k
výkonu pr@v )
povinností vyplýv)jících
ze smluvního vzt)hu
mezi Prod@v)jícím )
Kupujícím.
1.7 Kupující m@ pr@vo
pož)dov)t od
prod@v)jícího přístup ke
svým osobním úd)jům
dle čl. 15 GDPR, opr)vu
osobních úd)jů dle čl.
16 GDPR, popříp)dě
omezení zpr)cov@ní dle
čl. 18 GDPR. Kupující m@
pr@vo n) vým)z
osobních úd)jů dle čl. 17
odst. 1 písm. )), ) c) )ž

f) GDPR. D@le m@
kupující pr@vo vznést
n@mitku proti
zpr)cov@ní dle čl. 21
GDPR ) pr@vo n)
přenositelnost úd)jů dle
čl. 20 GDPR.
1.8 Kupující m@ pr@vo
pod)t stížnost u Úř)du
pro ochr)nu osobních
úd)jů v příp)dě, že se
domnív@, že bylo
porušeno jeho pr@vo n)
ochr)nu osobních
úd)jů.
1.9 Kupující nem@
povinnost osobní úd)je
poskytnout. Poskytnutí
osobních úd)jů je vš)k
nutným pož)d)vkem
pro uz)vření ) plnění
smlouvy ) bez
poskytnutí osobních
úd)jů není možné

smlouvu uz)vřít či jí ze
str)ny prod@v)jícího
plnit.
1.10 Ze str)ny
Prod@v)jícího nedoch@zí
k )utom)tickému
individu@lnímu
rozhodov@ní ve smyslu
č. 22 GDPR.
1.11 Prod@v)jící použív@
v r@mci zvyšov@ní
kv)lity služeb,
person)liz)ce n)bídky,
sběru )nonymních d)t )
pro )n)lytické účely ve
své prezent)ci tzv.
soubory cookie.
Použív@ním webu
Kupující souhl)sí s
použitím zmíněné
technologie.

II. Pr4v( ( povinnosti
mezi spr4vcem (

zpr(cov(telem
(zpr(cov(telsk4
smlouv()
2.1 Prod@v)jící je ve
vzt)hu k osobním
úd)jům klientů
kupujících zpr(cov(tel
em dle čl. 28 GDPR.
Kupující
je spr4vcem těchto
úd)jů.
2.2. Tyto podmínky
upr)vují vz@jemn@ pr@v)
) povinnosti při
zpr)cov@ní osobních
úd)jů, ke kterým
Prod@v)jící získ)l
přístup v r@mci plnění
kupní smlouvy uz)vřené
formou odsouhl)sení
všeobecných
obchodních podmínek
n) www.hrypr(h(.cz (
d@le jen „kupní

smlouv(“) uz)vřené s
Kupujícím ke dni zřízení
uživ)telského účtu.
2.3. Prod@v)jící se
z)v)zuje pro Kupující
zpr)cov@v)t osobní
úd)je v rozs)hu ) z)
účelem st)novenými
v čl. 2.4 - 2.7 těchto
podmínek. Prostředky
zpr)cov@ní budou
)utom)tizov)né.
Prod@v)jící bude v
r@mci zpr)cov@ní osobní
úd)je shrom)žďov)t,
ukl@d)t n) nosiče
inform)cí, uchov@v)t,
blokov)t ) likvidov)t.
Prod@v)jící není
opr@vněn osobní úd)je
zpr)cov@v)t v rozporu
nebo n)d r@mec
st)novený těmito
podmínk)mi.

2.4 Prod@v)jící se
z)v)zuje pro kupující
zpr)cov@v)t osobní
úd(je v tomto
rozs(hu:
i. běžné osobní úd)je,
j. zvl@štní k)tegorie
úd)jů podle čl. 9
GDPR,
které Kupující získ)l
v souvislosti s vl)stní
obchodní činností.
2.5. Prod@v)jící se
z)v)zuje pro kupujícího
zpr)cov@v)t osobní
úd(je z(
účelem plnění kupní
smlouvy.
2.6. Osobní úd)je je
možné zpr)cov@v)t
pouze n) pr)covištích
Prod@v)jícího nebo jeho
subdod)v)telů podle čl.
2.8 těchto podmínek, )

to n) území Evropské
unie.
2.7. Kupující uděluje
povolení se z)pojením
subdod)v)tele j)kožto
d)lšího zpr)cov)tele
podle čl. 28 odst. 2
GDPR. Kupující d@le
uděluje Prod@v)jícímu
obecné povolení z)pojit
do zpr)cov@ní d)lšího
zpr)cov)tele osobních
úd)jů, Prod@v)jící vš)k
musí kupujícího písemně
informov)t o všech
z)mýšlených změn@ch
týk)jících se přijetí
d)lších zpr)cov)telů
nebo jejich n)hr)zení )
poskytnout kupujícímu
možnost vyslovit vůči
těmto změn@m n@mitky.
Prod@v)jící musí uložit
svým subdod)v)telům v

post)vení zpr)cov)tele
osobních úd)jů stejné
povinnosti n) ochr)nu
osobních úd)jů, j)k jsou
st)noveny v těchto
podmínk@ch.
2.8. Prod@v)jící se
z)v)zuje, že
zpr)cov@v@ní osobních
úd)jů bude
z)bezpečeno zejmén)
n@sledujícím způsobem:
Osobní úd)je jsou
zpr)cov@v@ny v soul)du
s pr@vními předpisy ) n)
z@kl)dě pokynů
Kupujícího, tj. pro výkon
veškerých činností
potřebných pro plnění
kupní smlouvy.
i. Prod@v)jící se
z)v)zuje, že
technicky )
org)niz)čně

z)bezpečí ochr)nu
zpr)cov@v)ných
osobních úd)jů t)k,
)by nemohlo dojít k
neopr@vněnému
nebo n)hodilému
přístupu k úd)jům, k
jejich změně,
zničení či ztr@tě,
neopr@vněným
přenosům, k jejich
jinému
neopr@vněnému
zpr)cov@ní, j)kož i k
jinému zneužití )
)by byly person@lně
) org)niz)čně
nepřetržitě po dobu
zpr)cov@v@ní úd)jů
z)bezpečeny
veškeré povinnosti
zpr)cov)tele
osobních úd)jů,
vyplýv)jící z

pr@vních předpisů.
j. Přij)t@ technick@ )
org)niz)ční
op)tření odpovíd)jí
míře rizik).
Prod@v)jící pomocí
nich z)jišťuje
neust@lou
důvěrnost, integritu,
dostupnost )
odolnost systémů
) služeb
zpr)cov@ní, ) vč)s
obnovuje
dostupnost
osobních úd)jů
) přístup k nim
v příp)dě fyzických
či technických
incidentů.
k. Prod@v)jící tímto
prohl)šuje, že
ochr)n) osobních
úd)jů podléh@

interním
bezpečnostním
předpisům
Prod@v)jícího.
l. K osobním úd)jům
budou mít přístup
pouze opr@vněné
osoby Prod@v)jícího
) subdod)v)telů dle
čl. 2.8 těchto
podmínek, které
budou mít
Prod@v)jícím
st)noveny
podmínky ) rozs)h
zpr)cov@ní úd)jů )
k)žd@ t)kov@ osob)
bude přistupov)t k
osobním úd)jům
pod svým
jednozn)čným
identifik@torem.
m. Opr@vněné osoby
Prod@v)jícího, které

zpr)cov@v)jí osobní
úd)je podle těchto
podmínek, jsou
povinny z)chov@v)t
mlčenlivost o
osobních úd)jích )
o bezpečnostních
op)třeních, jejichž
zveřejnění by
ohrozilo jejich
z)bezpečení.
Prod@v)jící z)jistí
jejich prok)z)telné
z)v@z@ní k této
povinnosti.
Prod@v)jící z)jistí,
že t)to povinnost
pro Prod@v)jící i
opr@vněné osoby
bude trv)t i po
skončení
pr)covněpr@vního
nebo jiného vzt)hu
k Prod@v)jícímu.

n. Po ukončení
poskytov@ní plnění,
které je spojeno se
zpr)cov@ním, dle čl.
2.7 těchto
podmínek, je
Prod@v)jící povinen
všechny osobní
úd)je vym)z)t,
nebo je vr@tit
Kupujícímu, pokud
nem@ povinnost
uložit osobní úd)je
n) z@kl)dě
zvl@štního z@kon).
2.9. Kupující se z)v)zuje
neprodleně ohl)šov)t
všechny jemu zn@mé
skutečnosti, které by
mohly nepříznivě ovlivnit
ř@dné ) vč)sné plnění
z@v)zků vyplýv)jících
z těchto podmínek
n) ) poskytnout

Prod@v)jícímu
součinnost nezbytnou
pro plnění těchto
podmínek.

III. Z4věrečn4
ust(novení
3.1 Tyto podmínky
pozbýv)jí pl)tnosti
uplynutím doby uvedené
v čl. 1.6 ) čl. 2.7 těchto
podmínek.
3.2 Kupující souhl)sí s
těmito
podmínk)mi z)škrtnutí
m souhl)su
prostřednictvím
internetového formul@ře.
Z)škrtnutím souhl)su
vyj)dřuje kupující, že si
tyto podmínky přečetl,
že s nimi vyj)dřuje svůj
souhl)s ) že je v celém
rozs)hu )kceptuje.
3.3 Prod@v)jící je

opr@vněn tyto podmínky
změnit. Prod@v)jící je
povinen bez zbytečného
odkl)du zveřejnit novou
verzi podmínek n)
svých internetových
str@nk@ch.
3.4. Kont)ktní úd)je
Prod@v)jícího ve věcech
týk)jících se těchto
podmínek: +420 773
874 338
deniskotv)@sezn)m.cz
3.5 Vzt)hy těmito
podmínk)mi výslovně
neupr)vené se řídí
GDPR ) pr@vním ř@dem
České republiky,
zejmén) z@konem č.
89/2012 Sb., obč)nský
z@koník, v pl)tném
znění.
Tyto podmínky n)býv)jí
účinnosti dnem

25.5.2018.
Kont(kt:
deniskotv(@sezn(m.
cz
Telefon +420 773 874
338

