Ochrana osobních údajů GDPR

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu, přečtěte si, co vše děláme proto,
aby vaše sdělené osobní údaje byly u nás v bezpečí.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva
našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících
řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje
a kdo mohou být jejich zpracovatele. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si
najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?
Souhlasem udělujete společnosti Svarkon s.r.o., IČ 06614604, se sídlem v Cibotín 9, Česká
Bělá 583 01 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 40641, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR
zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?
V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v
rámci registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru, vložení
komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů.
Konkrétně dochází ke zpracováním následujících údajů.

Registrace účtu
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Heslo v šifrované podobě
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa

Vyplnění formuláře
•
•
•

Jméno a příjmení
Telefonní číslo
E-mailová adresa

Vložení komentáře/hodnocení
•
•

Jméno a příjmení
E-mailová adresa

Další nepřímé údaje
•
•
•

IP adresa
Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění
procházení webových stránek)
Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení
webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravujeme a jak dlouho?
Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat
vás o novinkách. Přečtete si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa
jejich vyplnění.
Registrace účtu – Osobní údaje spravujeme za účelem vedení vašeho zákaznického účtu na
webových stránkách www.svarkon.cz, které nám pomáhají pro usnadnění vašeho nákupu
nebo využívání našich služeb.
Zároveň vám budeme zobrazovat produkty či služby, které budou relevantní na základě
vašich preferencí či historie. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od okamžiku
elektronické registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. Registraci a zpracování
údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@svarkon.cz.
Vyplnění formuláře – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem
odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou
dále zpracovávány ani předávány.
Vložení komentáře/hodnocení - Osobní údaje spravujeme za účelem odeslání a identifikace
autora komentáře/hodnocení. Ty budou použity výhradně pro technické zajištění této služby
a budou odstraněny ihned poté, co pomine důvod jejich zpracováváni nebo lhůta 10 let od
okamžiku vložení nebo schválení komentáře/hodnocení. Registraci a zpracování údajů
můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu info@svarkon.cz.
Veškeré poskytované osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela
dobrovolně a vyjádření jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka
se souhlasem pro jejich zpracování.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účelem:
•

•
•

Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění
smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo
užíváním určité služby).
Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních
předpisů.
Zpracování v rámci oprávněného zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění
bezpečnosti a ochrany života).

Jak jsou mé údaje chráněné?
Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti
jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování,
přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili
souhlas nebo tento účel definuje zákon.
Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro
šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich
odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.)

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
•
•
•
•

Poskytovatel softwaru McRAI s.r.o., IČ 28271181, se sídlem Vítězslava Nezvala 2/3
674 01 Třebíč, zapsaná u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 57691.
Přepravní služba Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem Praha, Politických vězňů
909/4, 225 99, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565.
Přepravní služba PPL CZ s.r.o., IČ 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251
01, Říčany, zapsaná u Mětského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105858.
Přepravní služba Hořínek trans s.r.o., IČ 28846397, se sídlem Západní 1840, 583 01
Chotěboř, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30635.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
•
•
•
•
•
•

Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
Požadovat přenesení údajů.
Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění
povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad
pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Cookies
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás
tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a
které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Web
www.svarkon.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše
webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.)
podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně
mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro
jednotlivé internetové stránky.
Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš
prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním
standardních cookies ze strany našeho serveru.

Jaké existují druhy Cookies?
Všeobecně lze soubory Cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na
dva druhy. Ty které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho
využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření
vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při
přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného
zadávání některých údajů.
Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies
pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich
webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu.
Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout
vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme
je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?
Zapamatováni si osobního nastavení – Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit
vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také
například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

Statistické údaje – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme
anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našeho podnikání.
Pro evidenci využíváme nástroj Google Analytics s platným dodatkem pro zpracování
osobních údajů třetí stranou. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.
Zobrazování reklamy – Cookies umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a
návštěvníky díky personalizaci jejich obsahu tak, aby zákazník dostával reklamu na produkty
nebo služby, které jsou pro něj relevantní a projevil o ně v minulosti potenciální zájem.

