Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
1. Definice
1. Prodávající / správce
Petr Mahdal, IČ: 87581914, se sídlem Hevlín 120, 671 69.

2. Kupující
Spotřebitel nebo podnikatel.

2. Prohlášení
Já, Prodávající se zavazuji plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních údajů, které jsou zabezpečeny
proti neautorizovanému přístupu a chráněny proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné
pro Vaši identifikaci jako Kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních
operací, vystavení účetních dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.
Vaše osobní údaje i data o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou
poskytovány třetím stranám.

3. Správce a zpracovatel
Vaše osobní údaje zpracovávám já Prodávající jakožto Správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány
a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou
pomáhat.
Vaše osobní údaje pro mě zpracovávají tito zpracovatelé:
• Sonet Multimedia s.r.o., se sídlem Krnovská 233/133, 747 07 Opava, IČO: 27522041, DIČ: CZ27522041,
zapsáno u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 34198, poskytovatel zabezpečeného hostingu
pro provoz internetového obchodu.
• Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983,
zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl A., vložka 7565, poskytovatel doručovacích služeb pro
doručení objednaného zboží.
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění
zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné
nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

4. Ochrana osobních údajů
Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chtěl bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek
cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při
mých obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých
webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. a podle nařízení GDPR o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Když navštívíte mé webové stránky www.sadba-hub.cz, nezískávám jejich prostřednictvím žádné informace o
Vás. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, v rámci vyplnění formuláře
objednávky k realizaci smlouvy či uzavřením obchodu.

5. Udělení souhlasu
Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ udělujete souhlas, abych zpracovával tyto
Vaše osobní údaje:
•
•

jméno a příjmení
doručovací adresu – ulici, číslo popisné, PSČ, město, zemi

•
•

název společnosti/firmy
adresu elektronické pošty – e-mail

6. Právní titul
Poskytnuté osobní údaje slouží z právního titulu pouze k plnění smlouvy (identifikaci, vyřízení a odeslání
objednávky) a vedení účetnictví.
Vámi poskytnuté osobní údaje slouží pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, což je identifikace,
vyřízení a odeslání objednávky a to jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. A dále slouží k vedení
účetnictví, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur a dokladů o zaplacení.
Osobní údaje nepoužívám k marketingovým ani obchodním účelům.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama
o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7. Správnost a pravdivost
Berte na vědomí, že jste povinni své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu
uvádět správně a pravdivě a že jste povinni mě bez zbytečného odkladu informovat o změně ve svých osobních
údajích.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné
poskytnutí osobních údajů.

8. Přístup a zabezpečení
Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránil u sebe vedené údaje proti manipulaci,
ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
Vaše osobní údaje jsou ukládány automatizovaně do databáze na zabezpečeném serveru společnosti Sonet
Multimedia s.r.o., se sídlem Krnovská 233/133, 747 07 Opava, ke kterým má přístup pouze Prodávající.

9. Postoupení osobních údajů
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
Vaše osobní údaje nepředávám třetím osobám, spolupracovníkům, agenturám ani obchodníkům, vyjma
smluvní dopravní společnosti, kterou je Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za
účelem dodání zboží a splnění smlouvy. Předávání osobních údajů probíhá elektronickou formou
prostřednictvím zabezpečeného webového portálu.

10. Práva
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• Na informace – toto právo je plněno již touto informační stránkou.
• Na přístup – můžete mě kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké Vaše osobní údaje
zpracovávám a proč.
• Na opravu – pokud se u Vás něco změnilo nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,
máte právo na doplnění a opravu Vašich osobních údajů.
• Na výmaz – Vaším dalším právem je být zapomenut. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní
údaje od sebe, ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na
výmaz potřebuji 30 dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené pokladní
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje,
které nejsou vázány jiným zákonem.
• Na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu
postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
• Na stížnost - pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád pokud nejprve

budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení
napravit.
Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás
zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné
informace, na požádání je opravím. Máte-li otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů či budete chtít
využít některého z uvedených práv, kontaktujte mě prostřednictvím emailu: info@sadba-hub.cz, kde Vám jsem
k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

11. Uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchovávám po nezbytně dlouhou dobu k tomu, abych mohl řádně splnit smlouvu a
dodržovat zákonnou povinnost při evidování a vystavování pokladních dokladů. Doba po kterou osobní údaje
uchovávám je dána zákonem a činí 3 roky.

12. Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí zaměstnanci a 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. Tato mlčenlivost přitom trvá i po
skončení závazkových vztahů se mnou.
Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

13. Cookies
Moje webová stránka Cookies nepoužívá a tudíž je neukládá na Váš pevný disk. Veškeré dočasné údaje sloužící
k pohodlnému ovládání ukládá moje webová stránka automaticky na server, které jsou po zavření webového
prohlížeče smazány.
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v tomto znění jsou platné od 17.05.2018.

