
 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních 

údajů dle Nařízení č. 2016/679/EU. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem 

o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou 

nebo účelem zpracování.  

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. 

Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. 

Správce vašich údajů 

Správcem vašich údajů je společnost PETEX Jihlava s.r.o., U Pivovaru 13, 586 01 Jihlava, které jste údaje poskytli nebo 

která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.  

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci 

můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.  

Údaje, které zpracováváme 

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby, a abychom dodržovali naše 

zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. 

Zpracováváme zejména tyto kategorie údajů: 

Jméno, příjmení, telefon, lokační údaje, emailová adresa, IP adresa 

 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky 
 

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas 
přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho 
jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na 
našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z 
důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, 
tj. konkrétní osobě. 
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z 
našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním 
telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.) 
 

Cookies 
 

Automaticky zpracováváme i cookies. 
 



 

 

Proč zpracováváme vaše data 

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu. 

Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou službu nebo je plněna již poskytnutá služba. Typicky jde o identifikaci 

vaší osoby.  

Plnění a uzavření smlouvy 
 
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu 
ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje 
zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené 

služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací. 

 
Oprávněné zájmy 
 
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. 
Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. 
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.  
Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést 
námitku. 

 
Souhlas 
 
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. 
Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám 
udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany 
jednoduše zakázat.   
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím našeho 
kontaktního formuláře. 
 

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům 

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům: 

Doručení zboží:  
 
vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, 
kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto 
předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce 
kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. 
Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží 
a poté osobní údaje bezodkladně smazat. 
 
Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner:  
 
pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení 
objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje 
zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a 
pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní 
partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce 
nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním 



 

 

údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží a poté je 
bezodkladně smazat. 
 
Platební karty:  
 
naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje 

pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce. 

 

Doba zpracování osobních údajů  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou 
smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou 
například zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 
 
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány 
po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu. 
 

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich 

povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme 

zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi 

(např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). 

 

Zdroje osobních údajů 

Zpracováváme pouze údaje, které jsme obdrželi od vás.  

Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti. 

Zabezpečení osobních údajů 

                                                                                                         
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, 
zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. 
 
Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné 
zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 
 

Osobní údaje osob mladší 16-let 
 

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat 
pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce. 
 



 

 

Jaká máte práva? 

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v 

pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na omezení zpracování, právo podat námitku, 

na odvolaní souhlasu, na omezení marketingu. 

 

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které 

jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje. 

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem.  

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018.  

 

 

 


