OBCHODNÍ PODMÍNKY
Fyzické osoby
Veselka Petr
se sídleŘ Petra Kşičky 18, 702 00, Ostrava
ideřtifikačří číslo: 63334844
pro zprostşedkováří prodeje a prodeje zboží
prostşednictvím on-line obchodu umístĩného na internetové adrese
http://www.webareal.cz/medwedshop
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodří podŘířky“) fyzické osoby, se sídlem Petra
Kşičky 22, 702 00, Ostrava, identifikační číslo: 63334844, (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občařský zákořík“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základĩ kupní smlouvy (dále jen „kupří sŘlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostşednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístnĩné
na internetové adrese http://www.webareal.cz/medwedshop (dále jen „webová strářka“), a
to prostşednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraří obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na pşípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná pşi objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvĩ. Odchylná
ujednání v kupní smlouvĩ mají pşednost pşed ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavşít v českém
jazyce.
1.5. Znĩní obchodních podmínek műže prodávající mĩnit či doplŐovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti pşedchozího znĩní obchodních
podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základĩ registrace kupujícího provedené na webové stránce műže kupující pşistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní műže kupující provádĩt

objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V pşípadĩ, že to webové rozhraní obchodu
umožŐuje, műže kupující provádĩt objednávání zboží též bez registrace pşímo z webového
rozhraní obchodu.
2.2. Pşi registraci na webové stránce a pşi objednávání zboží je kupující povinen uvádĩt správnĩ
a pravdivĩ všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující pşi jakékoliv jejich
zmĩnĩ povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a pşi objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Pşístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohlednĩ informací nezbytných k pşístupu do jeho
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávnĩn umožnit využívání uživatelského účtu tşetím osobám.
2.5. Prodávající műže zrušit uživatelský účet, a to zejména v pşípadĩ, kdy kupující svűj uživatelský
účet déle než 1 rok nevyužívá, či v pşípadĩ, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy (včetnĩ obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vĩdomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepşetržitĩ, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popş.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení tşetích osob.
3. UZAVŞENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístĩná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavşít kupní smlouvu ohlednĩ tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetnĩ uvedení cen jednotlivého
zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetnĩ danĩ z pşidané hodnoty a všech souvisejících
poplatkű. Tyto ceny se zobrazují pşed odesláním objednávky. Ceny zboží zűstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavşít kupní smlouvu za individuálnĩ sjednaných
podmínek. Ceny jsou uvedeny za mĩrnou jednotku.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v pşípadech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formuláş ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formuláş obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. zpűsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zpűsobu doručení
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společnĩ jen jako
„objedřávka“).
3.5. Pşed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožnĩno zkontrolovat a mĩnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišŧovat
a opravovat chyby vzniklé pşi zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlenĩ po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektrořická adresa
kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávnĩn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, pşedpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (napşíklad písemnĩ či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením pşijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostşedkű na dálku pşi uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu pşi použití komunikačních prostşedkű na dálku
v souvislosti s uzavşením kupní smlouvy (náklady na internetové pşipojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, pşičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a pşípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy műže kupující
uhradit prodávajícímu následujícími zpűsoby:
•

v hotovosti na dobírku v místĩ určeném kupujícím v objednávce

•

bezhotovostnĩ po pşedchozí domluvĩ

•

bezhotovostnĩ pşed-platbou

4.2. Společnĩ s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovnĩ jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohlednĩ povinnosti uhradit kupní cenu zboží
pşedem.
4.4. V pşípadĩ platby v hotovosti či v pşípadĩ platby na dobírku je kupní cena splatná pşi pşevzetí
zboží. V pşípadĩ bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnű od uzavşení kupní
smlouvy.
4.5. V pşípadĩ bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společnĩ
s uvedením variabilního symbolu platby. V pşípadĩ bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splnĩn okamžikem pşipsání pşíslušné částky na účet
prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávnĩn, zejména v pşípadĩ, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještĩ pşed odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7. Pşípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemnĩ kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecnĩ závaznými právními
pşedpisy, vystaví prodávající ohlednĩ plateb provádĩných na základĩ kupní smlouvy
kupujícímu daŐový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem danĩ z pşidané hodnoty. DaŐový
doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobĩ na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vĩdomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle pşání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
i zboží, které bylo po dodání nenávratnĩ smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavşeném obalu, které spotşebitel z obalu vyŐal a z hygienických dűvodű
jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich pűvodní obal.
5.2. Nejedná-li se o pşípad uvedený v čl. 5.1 či o jiný pşípad, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnű od pşevzetí zboží, pşičemž v pşípadĩ,
že pşedmĩtem kupní smlouvy je nĩkolik druhű zboží nebo dodání nĩkolika částí, bĩží tato

lhűta ode dne pşevzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhűtĩ uvedené v pşedchozí vĩtĩ. Pro odstoupení od kupní smlouvy
műže kupující využit vzorový formuláş poskytovaný prodávajícím, jenž tvoşí pşílohu
obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy műže kupující zasílat mimo jiné
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího
medwed@medwed.cz.
5.3. V pşípadĩ odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnű od odstoupení
od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom pşípadĩ, kdy zboží neműže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4. V pşípadĩ odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající penĩžní
prostşedky pşijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnű od odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, a to stejným zpűsobem, jakým je prodávající od kupujícího pşijal. Prodávající je
taktéž oprávnĩn vrátit plnĩní poskytnuté kupujícím již pşi vrácení zboží kupujícím či jiným
zpűsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit pşijaté penĩžní
prostşedky kupujícímu dşíve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal.
5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávnĩn jednostrannĩ započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6. Do doby pşevzetí zboží kupujícím je prodávající oprávnĩn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém pşípadĩ vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostnĩ na účet určený kupujícím.
5.7. Je-li společnĩ se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavşena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohlednĩ takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŞEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V pşípadĩ, že je zpűsob dopravy smluven na základĩ zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a pşípadné dodatečné náklady spojené s tímto zpűsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen pşevzít zboží pşi dodání.
6.3. V pşípadĩ, že je z dűvodű na stranĩ kupujícího nutno zboží doručovat opakovanĩ nebo jiným

zpűsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zpűsobem doručení.
6.4. Pşi pşevzetí zboží od pşepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalű zboží
a v pşípadĩ jakýchkoliv závad toto neprodlenĩ oznámit pşepravci. V pşípadĩ shledání porušení
obalu svĩdčícího o neoprávnĩném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od pşepravce
pşevzít.
6.5. Další práva a povinnosti stran pşi pşepravĩ zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĨNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohlednĩ práv z vadného plnĩní se şídí pşíslušnými obecnĩ
závaznými pşedpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží pşi pşevzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v dobĩ, kdy kupující zboží pşevzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základĩ reklamy jimi provádĩné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo pşedloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo pşedlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míşe nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkűm právních pşedpisű.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotşebení zboží zpűsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míşe používání nebo opotşebení,
kterou zboží mĩlo pşi pşevzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v prűbĩhu šesti mĩsícű od pşevzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již pşi
pşevzetí.
7.5. Práva z vadného plnĩní uplatŐuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je

pşijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, pşípadnĩ i v sídle nebo
místĩ podnikání. Za okamžik uplatnĩní reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající
obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovĩdností prodávajícího za vady műže upravit
reklamační şád prodávajícího.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyşizování stížností spotşebitelű zajišŧuje prodávající prostşednictvím
elektronické adresy medwed@medwed.cz. Informaci o vyşízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávnĩn k prodeji zboží na základĩ živnostenského oprávnĩní. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své pűsobnosti pşíslušný živnostenský úşad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajű vykonává Úşad pro ochranu osobních údajű. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochranĩ spotşebitele, ve znĩní pozdĩjších pşedpisű.
8.5. Kupující tímto pşebírá na sebe nebezpečí zmĩny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŰ
9.1. Ochrana osobních údajű kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochranĩ osobních údajű, ve znĩní pozdĩjších pşedpisű.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním tĩchto svých osobních údajű: jméno a pşíjmení, adresa
bydlištĩ, identifikační číslo, daŐové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní
číslo a dále společnĩ vše jen jako „osobří údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajű prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajű prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdĩlení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajű v celém
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobĩ znemožŐovala uzavşení
kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vĩdomí, že je povinen své osobní údaje (pşi registraci, ve svém uživatelském
účtu, pşi objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádĩt správnĩ a pravdivĩ
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zmĩnĩ ve svých
osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajű kupujícího műže prodávající povĩşit tşetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromĩ osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
pşedchozího souhlasu kupujícího pşedávány tşetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobĩ automatizovaným zpűsobem nebo v tištĩné podobĩ
neautomatizovaným zpűsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pşesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajű.
9.8. V pşípadĩ, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí
zpracování jeho osobních údajű, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepşesné
s ohledem na účel jejich zpracování, műže:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvĩtlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajű, je mu prodávající povinen
tuto informaci pşedat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle pşedchozí vĩty
požadovat pşimĩşenou úhradu nepşevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.10. Svou informační povinnost vűči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Naşízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochranĩ fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajű a o volném pohybu tĩchto údajű a o zrušení smĩrnice 95/46/ES (obecné
naşízení o ochranĩ osobních údajű) (dále jen „řaşízeří GDPR“) související se zpracováním
osobních údajű kupujícího pro účely plnĩní kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvĩ
a pro účely plnĩní veşejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostşednictvím
zvláštního dokumentu
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĨLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdĩlení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V pşípadĩ, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, műže kupující souhlas podle pşedchozí vĩty
kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu műže být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
12. ZÁVĨREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se şídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotşebitele
vyplývající z obecnĩ závazných právních pşedpisű.
12.2. Je-li nĩkteré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce pşibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zmĩny a doplŐky kupní smlouvy či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetnĩ obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobĩ a není pşístupná.
12.4. Pşílohu obchodních podmínek tvoşí vzorový formuláş pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Petra Kşičky 28,702 00,Ostrava, adresa
elektronické pošty veselka@medwed.cz, telefon 724 858 777.
V Ostravĩ dne 20. 5. 2018

Podmínky ochrany osobních údaj
V p ípad zpracování osobních údaj , které je založeno na souhlasu subjekt údaj pro
účely zasílání obchodních sd lení a pro účely jiných aktivit p ímého marketingu
internetového obchodníka.

Ochrana osobních údaj
1.

TOTOŽNOST ů KONTůKTNÍ ÚDůJE SPRÁVCE
1.1.

Správcem Vašich osobních údaj je fyzická osoba: Petr Veselka
(dále jen „správce“).

1.2.

Kontaktní údaje správce jsou následující:
Petra K ičky 1Ř,702 00, Ostrava
Tel: 724 858 777
e-mail: veselka@medwed.cz
IČO: 63334Ř44
Správce nejmenoval pov ence pro ochranu osobních údaj

1.3.

2.

ZÁKONNÝ D VOD ZPRůCOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDůJ
2.1.

3.

4.

Zákonným d vodem zpracování Vašich osobních údaj je Váš souhlas
dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Na ízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení
sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran osobních údaj ) (dále jen
„na ízení“).

ÚČEL ZPRůCOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDůJ
3.1.

Účelem zpracování Vašich osobních údaj je zasílání potvrzení
objednávky a zasílání da ových doklad . (faktura) a čin ní jiných
marketingových aktivit správcem v či Vaší osob .

3.2.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 na ízení.

DOBů ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDůJ

4.1.

5.

DůLŠÍ P ÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDůJ
5.1.

6.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky,
nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údaj
(pro tento účel zpracování).

Dalšími p íjemci Vašich osobních údaj budou firmy Bohemiasoft s.r.o.
(provozovatel e-shsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o.
(správce server ) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra)

PRÁVů SUBJEKTU ÚDůJ
6.1.

Za podmínek stanovených v na ízení máte právo požadovat od správce
p ístup k Vašim osobním údaj m, právo na opravu nebo výmaz Vašich
osobních údaj , pop ípad omezení jejich zpracování, právo vznést námitku
proti zpracování Vašich osobních údaj , a dále právo na p enositelnost
Vašich osobních údaj .

6.2.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údaj
daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich
osobních údaj p ed takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se
zpracováním osobních údaj m žete odvolat na emailu: obchod@medwed.cz

6.3.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údaj bylo
porušeno či je porušováno na ízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u
dozorového
ú adu.

6.4.

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

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.5.2018

