
Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely
zasílání  obchodních  sdělení  a  pro  účely  jiných  aktivit  přímého  marketingu  internetového
obchodníka. 

Ochrana osobních údajů

1. TOTOŽNOST A  KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

1. Správcem  osobních  údajů  je  firma  Radek  Karbula,  IČ:  87613344  se  sídlem  Chodovická
2280/55, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00  ( dále jen správce )

2. Kontaktní  údaje  správce  jsou  následující  –  Adresa:  Radek  Karbula,  Chodovická  2280/55,
Praha 9 – Horní Počernice, 193 00. Telefonní kontakt: 605 318 364, Email info@rockbell.cz

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný  tímto správci
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 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 „nařízení“).

3. ÚČEL  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem. Při objednávce jsou
vyžadovány  osobní  údaje  nutné  pro  úspěšné  vyřízení  objednávky  (celé
jméno,adresa,telefonní  kontakt,email).  Poskytnutí  osobních  údajů  je  nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání
Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
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• zajišťující služby provozování eshopu a další služby v souvislosti s provozováním eshopu

• podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy

• zajišťující marketingové služby

• zajišťující přepravní služby

• zajišťující účetní a archivační služby

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník nebo uživatel:

         . právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

         . právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

         . právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

         . právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

         . právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

         . právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

           (info@rockbell)

  

          . právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo 

            porušeno právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních
údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené nezbytně nutné osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že je seznámen
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s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím políčka souhlasu prostřednictvím internetového 

formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a 

že je v celém rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní 

zde na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
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