
Zpracování osobních údajů 

I. Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení 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: „GDPR”) je PreventCom s.r.o, IČ 260 72 254 se sídlem Větrovy 131, 

390 01 Tábor (dále jen: „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou 

Ing. Dana Bílá , email: dana.bila@preventcom.cz 

telefon:  777 700 815 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační 

údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 

psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce 

získal na základě plnění Vaší přihlášky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 

obchodních sdělení, pozvánek) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro 

zasílání obchodních sdělení, pozvánek) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 

odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že 

nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi 

Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro 

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je 
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nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není 

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 

GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje 

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi 

Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od 

ukončení smluvního vztahu). 

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, 

nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

• zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 

mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

• 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 a 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email 

správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 



2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, 

že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

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

osobních údajů. 

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

listinné podobě, zejména antivirový program, bezpečnostní firewall a SSL šifrování 

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

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním přihlášky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami 

ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. 

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že 

je v celém rozsahu přijímáte. 

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

zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši 

e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022. 

  

 

Cookies 
Co jsou cookies? 

Cookie je malý soubor, který se z naší webové stránky ukládá na pevný/hard disk (včetně 

mobilních zařízení) uživatele/návštěvníka. Tento soubor identifikuje specifické informace 

z předchozích návštěv na webových stránkách z příslušného přístroje. Informace mohou 

například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače, datum a čas návštěvy, odkazující URL 

adresa (stránka, ze které návštěvník přišel), stránky/produkty navštívené na našem webu, typ 

použitého prohlížeče a stránky, které byly navštíveny apod. Platnost/funkčnost souborů 

cookies buď vyprší na konci internetové relace (po odpojení zařízení od stránek/internetu) 

nebo vyprší po určité omezené době. 

 

 

 

 



 

Důvod použití 

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje 

služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro 

Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití. 

 

Ochrana osobních údajů 

Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba 

uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici. 

 

Druhy souborů cookies 

Běžně a vždy s ohledem na aktuální vývoj v příslušných informačních technologiích používáme 

tyto typy souborů cookies: 

(i) Vyžadované – jsou nezbytné a pomáhají Vám pohybovat se po webových stránkách a vidět 

určité funkce. Tyto soubory například zajišťují uložení nákupního košíku při všech krocích 

procesu uzavírání objednávky; 

(ii) Funkční – umožňují zajistit ještě příjemnější zákaznický zážitek. Tyto soubory Vám pomáhají 

ukládat a připomínat Vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání apod.; 

(iii) Výkonnostní – nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám 

umožňuje neustále vylepšovat naše webové stránky, aby pro Vás bylo nakupování co nejsnazší 

a nejpříjemnější; 

(iv) Interakční - se používají k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor - co si myslíte o našich 

produktech, webových stránkách apod.. Tyto soubory cookies Vám umožní vyjádřit se na 

sociálních médiích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete, a popovídat si s 

pracovníky našich služeb. Můžete však také poradit našim ostatním (potenciálním) 

zákazníkům tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze; 

(v) Cílení reklam – si zapamatují Vaše preference týkající se produktů a nakupování. Tyto 

soubory cookies nám umožní zjiš‘tovat, co máte rádi. Takže když například procházíte výsledky 

hledání ve vyhledávačích, budou se zobrazené reklamy více týkat Vašich preferencí. 

  

Když chcete použití souborů cookies zakázat 

Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory 

cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání, pokud s jejich užitím nebudete výslovně 

souhlasit. Informace o tom, jak upravit nastavení souborů cookies, najdete v příslušné části 



nápovědy Vašeho zařízení či prohlížeče. Příklady nastavení u nejužívanějších prohlížečů jsme 

pro Vás připravili zde: 

 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies  

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-

your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings 

Google 

Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US 

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 
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