
Pravidla 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. Odesláním objednávky z internetového 

objednávkového formuláře na dodávku zboží a služeb na webové www.superlevneucebnice.cz potvrzuje kupující, že je 

srozuměn s těmito pravidly ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu 

akceptuje. 
 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost FRAM Orsus CZ, v.o.s., Emila Filly 982/12, 70900  Ostrava-
Mariánské Hory, Česko, IČ 25848992, DIČ  CZ25848992 zapsaná u KS Ostrava oddíl A.XVIII, vložka 1372.  
(dále jen „správce“). 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: FRAM Orsus CZ, v.o.s., Emila Filly 982/12, 70900  Ostrava-
Mariánské Hory, Česko. 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. 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“). 

2.2. Osobními údaji jsou 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. 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a 

adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv 

a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Účelem zpracování 

osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným 

důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, plnění 

právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení a oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 

1 písm. f) nařízení. Oprávněným zájmem Prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého 

marketingu.  

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

 

 



4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 7 let, nejdéle však do odvolání Vašeho 

souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou následující společnosti (subdodavatelé):  
1) Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal), 

2) firma Unihost s.r.o. (správce serverů), 

3) firma Casablanca INT (provozovatel datového centra),  

4) Heureka Shopping s.r.o. (zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti),  

5) Google Inc. or Google Ireland Limited (provozovatel služby Adwords a Google Analytics), 

6) Seznam.cz (provozovatel služby Sklick), 

7) přepravní společnost podle Vaší volby (např. Zásilkovna s.r.o., Uloženka s.r.o., Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o. a 

další podle aktuální nabídky v košíku), 

8) GOPAY s. r. o (zpracovatel on-line plateb), 

9) Facebook Ireland Ltd. (provozovatel služby Facebook), 

10) INTERNET CZ, a.s. (provozovatel e-mailových serverů). 

5.2. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Správce 

a subdodavatelé uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá 

za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči subjektu 

údajů (kupujícímu) přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. 

5.3. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro 

analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu subjekt údajů (kupující) souhlasí 

s použitím zmíněné technologie. 

6. PRÁVA A POVINNOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ 

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, 

právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést 

námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není 

dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním  

souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu 

superlevneucebnice@framorsus.cz.  

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno 

nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

6.4. Subjekt údajů (kupující) nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však 

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné 

smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit. 

6.5. Kupující závazným potvrzením objednávky: 

a) souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, 

reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany 

správce a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň 



b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. 

č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť subjekt údajů (kupující) se zasílám informací dle bodu a) ve 

spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018 


