
Ochrana osobních údajů 

 

1. Úvod 

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající. 

Identifikační a kontaktní údaje správce 

Společnost/Jméno a příjmení: Ivana Melicharová 

Sídlo/Bydliště: Španielova 1322/43, 16000 Praha 6 - Řepy 

IČ: 06259138 

Telefon: 606 862 594 

E-mail: uboruvkypraha@seznam.cz 

Kontaktní adresa: Španielova 1322/43, 16000 Praha 6 – Řepy 

 

2. Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování 

objednávky, zajištění vyskladnění, eventuálně doručení zboží) a případného řešení práv z vadného 

plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v 

následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

 

3. Kategorie případných příjemců osobních údajů 

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím 

zpracovatelům: 

- Případnému dopravci/kurýrovi, bude-li takové dodání smluvně sjednáno, za účelem dodání 

zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-

mail, telefonní číslo; 

 

4. Doba uložení 

 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, 

vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté záruky smluvní. 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost 

uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního 

období, kterého se týkají (příklad: pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura 

uchována do konce roku 2023). 



Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat 

fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s 

fakturou (příklad: pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura pro účely daňového 

řízení uchována do konce roku 2021).  

Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 

Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se 

plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura 

uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a 

adresu. 

 

5. Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům 

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: 

 n a přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní 

údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat 

přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; (vysvětlení 

k tomuto bodu: z něj vyplývá povinnost vést a pečlivě uchovávat evidenci osobních údajů. 

 

 na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům 

zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím 

dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; 

  na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného 

odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro 

účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování; 

  na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 

  na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 

 vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. 

 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě 

nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od obdržení žádosti. 

 

6. Údaje o statistickém měření návštěvnosti 

Tento web sleduje návštěvnost pomocí služby Google Analytics. Vaše data jsou chráněna přímo 

společností Google, na základě odsouhlaseného dodatku pro zpracování dat v souvislosti s přijetím 

GDPR. 


