
  

Právní předpisy 

 Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) ( dále jen „Obecné nařízení“. Informace o zpracování je platná a účinná dnem 

25.května 2018. 

Osobní údaje Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů - kupujících 

internetového obchodu www.propleta.cz, a to jejich identifikační a kontaktní údaje, které 

uvedli při objednávce zboží či služby. 

  

 Správce 

Správce osobních údajů je Ing. Šárka Srpová, IČO: 87368153, sídlo: V Chobotě 2084/18, 

Říčany (dále jen „správce“). 

   

Účel a právní základ zpracování 

 Účelem zpracování je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.propleta.cz. 

Právním základem zpracování je jeho nezbytnost pro splnění smlouvy (čl. 6/1/b) Obecného 

nařízení) a jeho nezbytnost pro splnění právních povinností správce (čl. 6/1/c) Obecného 

nařízení). Právním základem pro přímý marketing správce je jeho oprávněný zájem (čl. 6/1/f) 

Obecného nařízení). 

Pokud by kupující osobní údaje neposkytl, nemůže proběhnout objednávka zboží. 

  

 Příjemci osobních údajů 

 Správce může poskytnout osobní údaje jen zpracovatelům v oblasti IT, se kterými bude 

uzavřena smlouva o zpracování. Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí. 

  

 Doba zpracování 

 Doba zpracování osobních údajů odpovídá době obecné 3leté promlčení lhůty a prodloužené 

o 6 měsíců. 

  



 Práva subjektů údajů 

 Subjekty údajů mají dle Obecného nařízení tato práva: 

a) Právo na přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů 

b) Právo na opravu nepřesností u osobního údaje 

c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 

d) Právo na omezení zpracování 

e) Právo na přenositelnost údajů 

f) Právo vznést námitku proti zpracování 

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud 

subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již 

osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

  

 Automatizované rozhodování včetně profilování 

 Správce neprování s osobními údaji automatizované rozhodování včetně profilování. 

   

Zabezpečení osobních údajů 

 Správce provádí vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil zabezpečení osobních 

údajů. Listinné doklady jsou umístěny ve skříních s omezeným a zabezpečeným přístupem. 

Elektronické dokumenty jsou umístěny v technicky vyspělém počítači správce, který je 

zabezpečen heslem a zajištěn antivirovým programem. 

   

Právo podat stížnost 

 Subjekty údajů mohu podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 

osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 


