PREAMBULE
Vzhledem k právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 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), je nutné, abyste byli paní Silvií
Bosákovou (podnikající FO), adresa Trojanovice 605, 744 01, IČ 60937033 informováni o právech a
povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili souhlas se zpracováním Vašich
osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován. Kontakt správce pro
veškeré dotazy či připomínky ke zpracování osobních Vašich údajů: artbos@email.cz
GDPR
Pokud jste naším zákazníkem svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu
a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti
s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Silvie Bosáková, IČ 60937033, adresa Trojanovice 605 , 744 01, která provozuje webové stránky www.artbos.cz.
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým
účelem, po jak dlouhou dobu. Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat,
uspořádávat, ukládat, vyhledávat a likvidovat v souladu s právními předpisy.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat
na tel. čísle +420 599 520 045 nebo na e-mail: artbos@email.cz.
Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:




budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně
osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):





Poskytování služeb a plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, případně korespondenční adresu, nezbytně potřebujeme
k plnění smlouvy (např. zaslání dodání objednaného zboží, atd.). Váš email a telefonní můžete uvést, pouze
v případě, že vy sami požadujete informaci o odeslání zásilky (např. číslo zásilky a datum odeslání). Pokud tyto
údaje nechcete uvést, tak je v příslušných polích objednávky můžete nahradit univerzálními údaji v podobě
email: 000@000.cz, tel.: +420 000 000. V tomto případě bude vaše zásilka odeslána bez upozornění.
Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné
povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše údaje nejsou a nebudou použity k marketingovým a reklamním účelům. Přesto, že šablona eshopu
umožňuje registraci k zasílání novinek, prosíme aby jste se neregistrovali. Pokud tak učiníte budou vaše údaje
neprodleně smazány. Zákazníkům odesíláme pouze a výhradně emaily týkající se jejich uskutečněné
objednávky, případně odpovídáme na jejich dotazy ke konkrétnímu zboží.


Postup při zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zadané při odeslání objednávky jsou v systému e-shopu pouze po dobu do vystavení faktury
a odeslání Vaší objednávky. Poté jsou nenávratně smazány. V naší webové aplikaci tedy nevytváříme žádnou
databází zákazníků.



Osobní údaje (uvedené na fakturách – tedy bez tel.čísla a emailové adresy) ponecháváme v účetní
evidenci po dobu zákonných lhůt.
Cookies
Cookies používáme za účelem zajištění funkcionality potřebné pro chod webové aplikace. Používání cookies
můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.
Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického
rozvoje. Přijali jsme a udržujeme nám známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití,
poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům má přístup pouze správce a spolupracovník zajišťující vedení účetní evidence, jenž je
vázán mlčenlivostí a proškolen v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
Veškeré zpracovatelské operace provádíme sami, bez třetích osob, s výjimkou doručení objednaného zboží.
Doručení objednaného a předem uhrazeného zboží, pro vás zajišťujeme prostřednictvím České pošty, pokud
nezvolíte možnost osobního odběru na naší adrese.
Pozn.: pro objasnění předchozích řádků – NEPOUŽÍVÁME SmartEmailing- aplikace pro rozesílání newsletterů,
Facebook - FB pixel, Google - Google Analytics, Google Adwords, Seznam.cz - Sklik, Zboží.cz, Heureka.cz apod,
ani žádné podobné platformy a služby, které by používaly vaše osobní údaje v jakékoli podobě.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na
základě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít,
prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: artbos@email.cz
Máte právo na informace, které je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Právo na přístup - můžete nás kdykoli vyzvat a my vám obratem doložíme, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme a proč.
Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje,
domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě obratem vymažeme veškeré vaše osobní údaje, mimo

případy kdy jsme vázáni zákonnou povinností, např.evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou
zákonem.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
V Trojanovicích, 20.5.2018
Silvie Bosáková

