
Ochrana osobních údajů 

  

1.  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění 
kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností 
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Podmínky ochrany osobních 
údajů GDPR - bod 4. OP Podmínky ochrany osobních údajů GDPR 

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH OZNÁMENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči 
kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů 
kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního 
dokumentu. 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové 
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k 
ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli 
odvolat. 

3. DORUČOVÁNÍ 
 Kupujícímu může být doručovány na elektronickou adresu kupujícího. 
  

4. Podmínky ochrany osobních údajů GDPR 

  

  

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu dotčených osob pro účely 
zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového 
obchodníka. 

  

Ochrana osobních údajů 
  

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vínko Limbach s.r.o. (dále jen "správce"). 
2. Kontaktní údaje správce jsou následující: Cintorínska 7 / A, 90091 Limbach, Slovensko, IČO: 
53521609, 
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 
  

ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dáván tímto správci ve 
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně 
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení"). 
  

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému, 
obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě. 
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
nařízení. 
  

  

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH DAT 
  

1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do 
odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 
  

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT 
  

1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. (Provozovatel 
ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (Správce serverů) a firma Casablanca 
INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (Zpracování emailu pro zasílání 
emailového dotazníku spokojenosti), Google Ireland Limited (správce reklamního prostředí 
google adwords a google analitics), GLS s.r.o., Packeta s.r.o. (přepravce objednávek, EASY 
START s.r.o. (účetní společnost). 
  

  

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 
  

1. Za podmínek stanovených nařízením máte právo požadovat od správce přístup k osobním 
údajům, právo na opravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich 
zpracování, právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na 
přenositelnost Vašich osobních údajů. 
  

2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. 
Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovým odvoláním 
souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat na emailu 
info@darkovevino.eu 
  

3. Pokud byste se domníval (a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nebo je 
porušována nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u kontrolního úřadu. 
  



4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonnou 
či smluvní požadavkem a ani není požadavkem, která je nutná k uzavření smlouvy. 
  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 5. 2018 na eshopu www.darkovevino.eu 

 


