
ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Mgr. Vít Rambousek, IČO: 886 39 029 

se sídlem Družstevní 1020/22, 674 01 Třebíč 

 (dále jen „provozovatel“) 

 

jakožto provozovatel e-shopu dostupného na internetové adrese www.vlastni-etikety.cz 

 

uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických osob - kupujících - v souladu s platnými 

právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů. 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro účely splnění objednávky, tedy pro 

realizaci kupní smlouvy, případného vymáhání práv z kupní smlouvy a veškerých dalších práv 

a povinností s realizací kupní smlouvy spojených, v případě souhlasu kupujícího také pro 

marketingové účely.  

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, 

adresa doručení, adresa fakturační, telefonní číslo, e-mailová adresa, IČ. 

 

Kupující jsou povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu 

informovat provozovatele o změně ve svých osobních údajích.  

 

Při zpracování dat je postupováno tak, aby data byla chráněna a kupujícím nebyla způsobena 

žádná újma. Veškeré osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Data jsou 

uchovávána elektronicky na serveru poskytovatele hostingu Active24. 

 

Osobní údaje, které kupující při objednávce poskytnou, jsou důvěrné, a nejsou poskytovány 

třetím osobám, vyjma případů, kdy je to nezbytné, např. při doručování objednaného zboží. 

 

Kupující mají následující práva: 

a) právo vznést námitku proti zpracování a právo na výmaz osobních údajů 

Pokud si přejete, aby byly vaše osobní údaje odstraněny, kontaktujte provozovatele na 

adrese Družstevní 1020/22, 674 01 Třebíč nebo na emailové adrese  

eshop@vlastni-etikety.cz Na vaši žádost budou osobní údaje z databáze vymazány  

a nadále nebudou zpracovávány, pokud pro to již neexistuje žádný zákonný důvod. 

b) právo na přístup ke svým osobním údajům 

Pokud o to požádáte, bude vám sděleno, zda provozovatel zpracovává vaše osobní 

údaje, a pokud ano, budou vám sděleny podrobnosti zpracování a umožněn přístup 

k těmto údajům. 

c) právo na opravu osobních údajů 

Máte právo žádat opravu nepřesných osobní údaje, které jsou provozovatelem 

evidovány, a právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

mailto:eshop@vlastni-etikety.cz


d) právo na přenositelnost údajů 

Za podmínek stanovených právním předpisem máte právo žádat o poskytnutí osobních 

údajů, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 

formátu a jejich předání jinému správci údajů. 

 

 

V Třebíči dne 24. 10. 2021 

       


