
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" dává kupující v souladu s čl. 

6 odst. 1 písm. a) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 

"nařízení"), a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v aktuálním znění 

 

souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů 

poskytnutých správci v níže specifikovaném rozsahu. 

 

Správce a zpracovatel 

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů Mgr. Vít Rambousek, IČO: 886 39 029, se 

sídlem Družstevní 1020/22, 674 01 Třebíč (dále jen „správce“). Zpracování osobních údajů je 

prováděno výhradně správcem. 

 

Účel zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem vytvoření zákaznického účtu a registrace kupujícího 

v e-shopu správce. 

 

Rozsah zpracování 

Údaje budou zpracovávány v následujícím rozsahu: 

− jméno a příjmení, 

− bydliště, popř. doručovací adresa 

− emailová adresa 

− telefonní číslo 

− IP adresa 

− session ID 

− datum nákupu 

− nakoupené zboží 

 

Doba zpracování 

Správce bude výše specifikované údaje zpracovávat do doby zrušení zákaznického účtu 

kupujícím, nebo do odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím 

počítačových programů.  

 

Práva subjektu údajů 

Každý subjekt údajů má:  

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

Pokud si kupující přeje, aby správce odstranil jeho osobní údaje, je nutné kontaktovat 

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

eshop@vlastni-etikety.cz. Na žádost kupujícího budou osobní údaje z databáze 
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vymazány a správce je nadále nebude zpracovávat, pokud pro to nebude existovat 

zákonný důvod. 

b) právo na přístup ke svým osobním údajům 

Pokud o to kupující požádá, je správce povinen mu sdělit, zda zpracovává jeho osobní 

údaje, a pokud ano, je povinen sdělit mu podrobnosti o zpracování a umožnit mu 

přístup k těmto údajům. 

c) právo na opravu osobních údajů 

Kupující má právo žádat, aby správce opravil nepřesné osobní údaje, které u kupujícího 

eviduje, a právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

d) právo na přenositelnost údajů 

Za podmínek stanovených právním předpisem má kupující právo žádat o poskytnutí 

osobních údajů, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu a jejich předání jinému správci údajů. 

e) právo tento souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu 

uděleném před jeho odvoláním. Souhlas může být odvolán odesláním emailu na adresu 

eshop@vlastni-etikety.cz. Zároveň je kupující povinen vzít na vědomí, že odvoláním 

souhlasu zaniká jeho zákaznický účet v e-shopu provozovaném správcem. 

 

Zaškrtnutím políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" kupující souhlasí s tím, že si 

je vědom svých práv dle nařízení a zákona o ochraně osobních údajů. 

Kupující se zavazuje poskytnout údaje přesně a pravdivě a prohlašuje, že jsou poskytovány 

dobrovolně. 

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění 

účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení 

subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 
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