Podmínky ochrany osobních údajů
1.
Základní ustanovení
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Markéta Březinová IČ 71607251 se sídlem v Okružní 702, 280
02 Kolín (dále jako „náš e-shop“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou:
1.2.1. adresa provozovny: Antonína Kaliny 1000, 280 02 Kolín
1.2.2. email: info@velikostiXXL.cz (malá – velká písmena nehrají roli)
1.2.3. telefon: +420 773 665 707
1.3. Osobními údaji na našem e-shopu jsou obvyklé - jméno, příjmení, kontakty a již méně zřejmé např. IP adresa, číslo bankovního účtu a další.
1.4. Nemáme jmenovaného „pověřence pro ochranu osobních údajů“, ale ochranu osobních údajů
řešíme vlastními silami.
2.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
2.1. Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a (nebo osobní údaje, které jsme získali na
základě) zadání Vaší objednávky na e-shopu.
2.2. Zpracováváme tedy Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
3.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
3.1.1. plnění smlouvy mezi Vámi a naším e-shopem,
3.1.2. náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a tzv.newsletterů – přehledu novinek v našem obchodě.
3.2. V případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a pokud požádáte o zařazení do seznamu
příjemců těchto sdělení, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého
marketingu,
3.3. Účelem zpracování osobních údajů je:
3.3.1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi
Vámi a naším e-shopem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, číslo bankovního účtu např. při
vyřizování odstoupení od smlouvy), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí
ze strany našeho e-shopu plnit,
3.3.2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.4. Na našem e-shopu nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování.
4.
Doba uchovávání údajů
4.1. Vaše osobní údaje uchováváme:
4.1.1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi
a naším e-shopem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od
ukončení smluvního vztahu).
4.1.2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého
marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme.
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5.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
5.1. Příjemci Vašich osobních údajů jsou i osoby:
5.1.1. podílející se na dodání zboží (např. Česká Pošta, Zásilkovna) / služeb / realizaci plateb
(platební brána PayU) a to na základě smlouvy,
5.1.2. zajišťující služby provozování e-shopu (Mimishop) a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu,
5.1.3. zajišťující marketingové služby (MailChimp).
5.2. Předáváme Vaše osobní údaje i do třetích zemí (do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailingových služeb (MailChimp)
/ cloudových služeb (zálohy a část registrů u Microsoft Corp.).
6.
Vaše práva
6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
6.1.1. právo na přístup ke svým osobním údajům,
6.1.2. právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
6.1.3. právo na výmaz osobních údajů,
6.1.4. právo vznést námitku proti zpracování,
6.1.5. právo na přenositelnost údajů a
6.1.6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
uvedený v čl. 1 těchto podmínek.
6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte,
že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
7.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
7.1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
Vašich osobních údajů.
7.2. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě, zejména zamezením přístupu nepovolaných osob a to jak fyzicky do prostor, kde se
pracuje s osobními údaji v listinné podobě, tak i do všech počítačů i do datové sítě např. šifrováním
komunikace (použitím HTTPS protokolu) a zaheslováním přístupů.
7.3. Prohlašujeme, že k Vašim osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
8.
Závěrečná ustanovení
8.1. Máme oprávnění tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme
na svých internetových stránkách. Zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a a případně Vás požádáme o vyjádření souhlasu.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
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