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

Ochrana osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Petr Vaněček (dále jen 
„správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: 
Semonice 111, 551 01 Jaroměř 
info@dvereinterier.cz
+420 607 125 180
IČ:  65218795
DIČ: CZ7511203238

1.1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. 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

3.1. Vámi poskytnuté identifikační údaje pro účely elektronické komunikace 
(zejména prostřednictvím elektronické pošty), a to pro účely mého 
oprávněného zájmu tyto Vámi poskytnuté údaje za účelem vzájemné 
komunikace zpracovávat

3.2. identifikační, kontaktní a případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje o 
Vásjakožto mých zákaznících,jakožto osobách jednajících za obchodního 
partnera (tj. zejména zástupců mých smluvních partnerů),a to vše za účelem 
jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané mezi příslušnou 



osobou se mnou a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy 
(tj. v rámci jednání předcházejících uzavření smlouvy ve formě zpracování 
poptávek, nabídek, návrhů smluv apod.) a následně pro ochranu mých práv a
právem chráněných zájmů (např. pro účely vedení sporů o splnění smlouvy) 
vč. vedení databáze zákazníků a jiných mých obchodních partnerů a jejich 
kontaktních osob,Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro splnění 
mých právních povinností, tedy zejména identifikační, kontaktní, případně v 
nezbytném rozsahu další osobní údaje o fyzických osobách pro vyhotovení, 
zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů v rámci vedení
účetnictví apod.,

3.3. údaje z cookies (Zásady souborů cookies) pro technické ukládání nebo 
přístup, je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační 
společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem (tzv. 
nezbytná cookies).

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. 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).

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. 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.

5.2. 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 info@dvereinterier.cz

5.3. 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.

5.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních 
údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který
je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2022


