Ochrana osobních údajů
Prodávající, a zároveň Provozovatelem portálu krasnesvetlo.cz, je
Václav Bacovský, IČ: 87068621, zapsaný v živnostenském rejstříku, Sp.
značka: obŽÚ/U7524/2009/MH, místo podnikání Obruby 111, 294 03,
dále jen Provozovatel. Pro tuzemsko jsem neplátcem DPH.
Kontakt:
Telefonní číslo: +420724288259
E-mail: bacovskyv@gmail.com
Provozovatel se zavazuje chránit jí svěřené osobní údaje a postupovat v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a
změně některých zákonů.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci,
ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 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 GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Používám cookies na našich webových stránkách k usnadnění a
zlepšení vašeho online zážitku. Pokračováním v používání našich
webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies
• Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.

• Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno
a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo a email
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
• Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních
údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto
článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
kupní smlouvy.
• Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci,
ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.
• Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.
• Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
• Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
• V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav.
• Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je
mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
• Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu
kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
• Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě,
že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího
z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na
počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat. Více se tzv. cookies můžete dozvědět zde:
(https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs).
Pro analýzu způsobu využívání webových stránek krasnesvetlo.cz
používám službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA). Google Analytics využívají soubory Cookies. Shromažďované
údaje jsou používány anonymním způsobem, to znamená, že podle nich
není možné osobu identifikovat.

