
Ochrana osobních údajů 

 
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost  

Miloš Ježek, se sídlem Střítežská 28, 541 01  Trutnov,  

identifikační číslo: 68252277, evidován u Živnostenského úřadu Trutnov pod sp. Značkou 

OŽÚ/2293/2010/Otr, vznik opr. 8.11.1999 (dále jen „správce). 

 

Kontaktní údaje správce jsou následující:  

adresa pro doručování Střítežská 28, 541 01 Trtutnov, adresa elektronické pošty topbike@volny.cz, 

telefon: +420 499 193391, +420 777 193 391 

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Může ale třetí osobu jakožto zpracovatele 

pověřit zpracováním osobních údajů. 
 

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

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“). 

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení 

uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (pokud tuto možnost 

označí, nebo pokud její označení není možné, tak ji výslovně nevyloučí). 

Dále pak z důvodu správy stránek na základě oprávněného zájmu správce, který zahrnuje řádné 

fungování stránek – údaje zahrnují IP adresu, údaje o příslušné relaci, údaje o prohlížeči – tyto údaje se 

shromažďují automaticky 
 

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, 

adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a 

daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, 

které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako 

„osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.  

 

Cookies – pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé 

soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné 

funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. 

k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je 

možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek. 
 

Ze strany správce dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. 

 

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 

3 roky v elektronické podobě především za účelem obrany práv a povinností, dále pak pro účely zasílání 

informací a obchodních sdělení kupujícímu (pokud tuto možnost označí, nebo pokud její označení není 

možné, tak ji výslovně nevyloučí), nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních 

údajů (pro tento účel zpracování) 
10 let v tištěné podobě od ukončení smluvního vztahu především z důvodu splnění právní povinnosti 

(zejména účetní, daňové a archivní) 

mailto:topbike@volny.cz


 

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového 

systému Webareal), externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, kterým jsou osobní 

údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále pak veřejné 

nebo soukromé subjekty, jestliže bude taková povinnost vyplývat z obecně platných právních předpisů. 
 

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
 

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. 

 

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 topbike@volny.cz 

 

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. 

 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či 

smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy. 
 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež mají zamezit neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání 

s Osobními údaji. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 

 


