INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

E-SHOP HESTEGO, a.s.

V rámci nákupu prostřednictvím e-shopu dostupného na adrese shop.boxie.cz své osobní údaje. V tomto
dokumentu naleznete informace o zpracovávání Vašich osobních údajů a právech, která Vám z tohoto
zpracovávání plynou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 („Nařízení“) a souvisejících předpisů.
V případě, že jste podnikající fyzickou osobou nebo spotřebitelem, vztahuje se na vás informace v celém rozsahu.
Pokud jste pouze zástupce právnické osoby, vztahuje se na Vás zpracování pouze v rozsahu blíže vymezeném v
bodě 3. písmeno a) a c).
1.

Základní informace o správci osobních údajů

Osobou shromažďující Vaše osobní údaje a jejich správcem je společnost HESTEGO a.s., IČO: 634 75 073, se
sídlem Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn.: B 6368 („Správce“).
Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů ohledně Vašich
osobních údajů nebo pro uplatnění některých z Vašich dále popsaných práv je ale možné se obrátit na garanta
ochrany osobních údajů:
jméno:
e-mail:

Lukáš Bára
bara@hestego.cz

2.

Rozsah, účel, právní důvod a doba zpracovávání osobních údajů

a)

Osobní údaje potřebné k plnění smlouvy:
podnikající fyzické osoby/ spotřebitelé: jméno, příjmení, dat. narození, adresa, dodací adresa, IČO,
bankovní spojení, podpis, e-mailová adresa, telefonní číslo
zástupci právnické osoby:
jméno, příjmení, pracovní zařazení, e-mailová adresa, telefonní
číslo
Správce uvedené osobní údaje zpracovává z důvodu nezbytnosti pro řádné plnění kupní smlouvy nebo
smlouvy o dílo uzavřené prostřednictvím e-shopu.
Zpracování probíhá po dobu plnění smlouvy, k jejímuž plnění jsou údaje zpracovávány a následně do
okamžiku uplynutí promlčecí lhůty u veškerých potenciálních nároků vyplývajících ze smluv (včetně
poskytnutých záruk).

b)

Osobní údaje potřebné k plnění zákonných povinností Správce:
jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, bankovní spojení
Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě povinností Správce vyplývajících zejména z daňových
předpisů, např. z povinnosti archivace účetních dokumentů. Jedná se tedy např. o údaje uváděné na
daňových dokladech.
K ukončení zpracovávání této kategorie osobních údajů dochází až po zániku zákonné povinnosti, k jejímuž
splnění jsou zpracovávány. Konkrétní doba zpracování je závislá na jednotlivých zákonných povinnostech
Správce. Pro daňové účely jsou archivovány příslušné dokumenty po dobu deset (10) let.

c)

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce:
e-mailová adresa
Správce může využívat emailové adresy pro zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů, služeb či
společenských akcií, které souvisí nebo jsou shodné nebo obdobné s již zakoupeným produktem nebo
využívanou službou. Takové obchodní sdělení bude vždy obsahovat odkaz, pomocí kterého můžete danou
emailovou adresu odhlásit od dalších obchodních sdělení.
Za tímto účelem Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy a následně maximálně dva (2)
roky od ukončení či splnění poslední smlouvy.
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V případě (a) vzniku nebo rizika sporu o plnění povinností ze smluv nebo (b) zahájení souvisejícího správního či
obdobného řízení o porušení povinnosti, může Správce zpracovávat výše uvedené osobní údaje až do doby
vyřešení sporu nebo ukončení řízení, a to na základě oprávněného zájmu chránit svá práva nebo práva třetí
strany.
3.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v listinné a elektronické formě, a to v souladu s pokyny Správce tak, aby
k nim měly přístup pouze osoby pověřené naplňováním účelů uvedených v bodu 2 výše. Informace jsou
organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím.
4.

Kdo má k Vašim údajům přístup

K osobním údajům zpracovávaným Správcem mají přístup i další osoby („Příjemci“). Jsou to zejména pověření
zaměstnanci Správce a dále třetí osoby, které se podílí na plnění zákonných povinností Správce (např. auditor),
nebo osoby poskytují Správci služby související s jeho činností (např. doprava produktů, správa IT systémů,
provoz aplikace, právní služby).
Vaše osobní údaje mohou být předávány příslušným veřejným orgánům a třetím osobám v případech, ve kterých
to Správci ukládají právní předpisy. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
5.

Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte
Správce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů
disponujete těmito právy:
Právo na informace a přístup – máte právo od Správce požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje
zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii)
Příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech vůči Správci, (vi) Vašem právu vznést
stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů
mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.
Právo na přenositelnost – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy,
s Vaším výslovným souhlasem anebo dochází k jejich automatizovanému zpracování, máte právo požadovat
jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci
Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Po Správci můžete
požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.
Právo na omezení zpracování – máte právo po Správci požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že
Vaše údaje nejsou přesné, a to do doby, než Správce přesnost údajů prověří; (ii) se zpracování nezakládá na
platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) Správce již údaje nepotřebuje pro
vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv)
jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.
Právo na výmaz – máte právo po Správci požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje. Ten ale není povinen
této žádosti vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále
potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.
Právo podat námitku – v případě osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu nebo ve
veřejném zájmu máte právo k Správci vznést proti zpracovávání námitku.
Právo podat stížnost – máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že ze
strany Správce dochází k porušování Vašich práv na ochranu osobních údajů.
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