ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto záá sády zprácováá níá á ochrány osobníách úá dájúů („Zásady“) prř edstávújíá záá kládníá záá sády,
kteryá mi se OBRA, s.r.o., V Chotejneř 7, 102 00 Práhá 10 - Hostivárř, ICČ O: 27103722 („Společnost“)
rř íádíá prř i zíáskáá váá níá á zprácováá váá níá osobníách úá dájúů . Tyto Záá sády prováá deř jíá práá vá á povinnosti
Spolecř nosti vyplyá vájíácíá zejmeá ná z náá sledújíácíách obecneř záá váznyá ch práá vníách prř edpisúů :
1) nárř íázeníá Evropskeá ho párlámentú á Rády (EU) cř . 2016/679, o ochráneř fyzickyá ch osob v
soúvislosti se zprácováá níám osobníách úá dájúů á o volneá m pohybú teř chto úá dájúů á o zrúsř eníá
smeř rnice 95/46/ES (obecneá nárř íázeníá o ochráneř osobníách úá dájúů ) („GDPR“);
2) záá kon cř . 480/2004 Sb., o neř kteryá ch slúzř báá ch informácř níá spolecř nosti á o zmeř neř neř kteryá ch
záá konúů (záá kon o neř kteryá ch slúzř báá ch informácř níá spolecř nosti), ve zneř níá pozdeř jsř íách
prř edpisúů („Zákon o některých službách informační společnosti“); á
3) záá kon cř . 127/2005 Sb., o elektronickyá ch komúnikácíách á o zmeř neř neř kteryá ch soúvisejíácíách
záá konúů (záá kon o elektronickyá ch komúnikácíách), ve zneř níá pozdeř jsř ícá h prř edpisúů („Zákon o
elektronických komunikacích“).
Tyto Záá sády se úplátníá ná vsř echny osoby návsř teř vújíácíá weboveá stráá nky Spolecř nosti
[http://www.álpifresh.cz/] („Webové stránky“), á to bez ohledú ná to, zdá jsoú ve smlúvníám
vztáhú se Spolecř nostíá cř i nikoliv.
CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE
Osobníámi úá dáji se v soúládú s GDPR rozúmíá vesř kereá informáce o úrcř eneá nebo úrcř itelneá fyzickeá
osobeř (nikoli tedy práá vnickeá osobeř ). V záá sádeř se tedy jednáá o jákeá koliv informáce, ktereá áť úzř
sámostátneř , nebo v soúhrnú s dálsř íámi informácemi múů zř oú sloúzř it k identifikáci konkreá tníá
fyzickeá osoby („Osobní údaj“).
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOST ZPRACOVÁVÁ
Spolecř nost o Váá s múů zř e shromázř ďovát náá sledújíácíá Osobníá úá dáje:
1) Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte
Tákovyá mi Osobníámi úá dáji jsoú zejmeá ná úá dáje, ktereá úvedete ve vyplneř neá m registrácř níám,
objednáá vkoveá m cř i jineá m formúláá rř i, nebo ktereá Spolecř nosti sdeř líáte prostrř ednictvíám emáilú, telefonú, fáxú cř i jineá ho obdobneá ho zárř íázeníá. Osobníá úá dáje múů zř ete Spolecř nosti
poskytnoút tákeá [prř i soúteř zřícá h], [vlozř eníám recenze prodúktú cř i slúzř by], [rezervácíá míástá
ná sř koleníá] cř i [zásláá níám obecneá ho dotázú]. Jednáá se prř edevsř íám o jmeá no, prř íájmeníá,
korespondencř níá ádresú, e-máilovoú ádresú, telefonníá cř íáslo, úá dáje o bánkovníám úá cř tú,
úá dáje o zvoleneá plátebníá metodeř ápod.
Vyá sře úvedeneá Osobníá úá dáje búde Spolecř nost zprácováá vát zá úá cř elem:
á) poskytnútíá slúzř by, prodúktú cř i informáce, o kteroú jste projevili záá jem;
b) v prř íápádeř , zř e jste stáá vájíácíá záá kázníák tákeá k poskytnútíá informácíá o jinyá ch slúzř báá ch cř i
prodúktech podobnyá ch teř m, ktereá byly prř edmeř tem Vásř eho prř edchozíáho náá kúpú;
c) pokúd jste novyá záá kázníák, búde Váá m Spolecř nost zásíálát obchodníá sdeř leníá á nábíádky
prodúktúů á slúzř eb poúze v prř íápádeř , zř e jste k tomú Spolecř nosti dáli vyá slovnyá soúhlás;

d) posoúzeníá á vyhodnoceníá Vásř íá zř áádosti o prácovníá pozici.

2) Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama

Prř i náá vsř teř veř násř ich Webovyá ch stráá nek múů zř e Spolecř nost shromázř ďovát neř ktereá
informáce nezbytneá pro to, áby byl zájisř teř n rř áádnyá á pohodlnyá provoz Webovyá ch stráá nek.
Tákovyá mi informácemi jsoú úá dáje o internetoveá m protokolú (IP), soúzř ícá íá k prř ipojeníá
Vásř eho pocř íátácř e k internetú, Vásř e registrácř níá úá dáje, typ á verzi prohlíázřecř e, nástáveníá
cř ásoveá ho páá smá, plúg-in prohlíázřecř úů, úá dáje o Vásř íá náá vsř teř veř , vcř etneř plátneá ho Uniform
Resoúrce Locátor (URL), cestú ná á z Webovyá ch stráá nek (vcř etneř dátá á cř ású), prodúkty,
ktereá jste si zobrázili nebo hledáli, cř ásy odezvy, chyby beř hem stáhováá níá, deá lkú náá vsř teř v
úrcř ityá ch stráá nek, informáce o interákci prř i náá vsř teř veř stráá nek (náprř íáklád rolováá níá, kliknútíá
á úmíásteř níá mysř i) cř i zpúů sob opoúsř teř níá stráá nky.
Tyto osobníá úá dáje Spolecř nost vyúzř ívá áá ke spráá veř á zlepsř ováá níá Webovyá ch stráá nek á pro
úá cř ely zájisř teř níá interníách operácíá, vcř etneř rř esř eníá probleá múů , ánályá zy dát, testováá níá,
vyá zkúmú, státistickyá ch úá cř elúů á evidenci cř etnosti náá hledúů . Tyto Osobníá úá dáje lze dáá le
vyúzř íát k meř rřeníá úá cř innosti reklámy á k poskytováá níá relevántníá inzerce.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobníá úá dáje, ktereá o Váá s Spolecř nost zíáskáá mohoú byá t prř edáá váá ny [v ráá mci skúpiny [●], tj.
propojenyá m osobáá m Spolecř nosti;] á trř etíám osobáá m („Zpracovatelé“), ktereá Spolecř nosti
pomáá hájíá plnit jejíá smlúvníá povinnosti zprostrř edkováá níám úrcř ityá ch slúzř eb (náprř. dorúcř ováá níá
slúzř by). Spolecř nost prř edáá váá Osobníá úá dáje poúze teř m Zprácovátelúů m, kterř íá poskytújíá záá rúky
dostátecř neá úá rovneř zábezpecř eníá Vásř ich Osobníách úá dájúů á tyto Osobníá úá dáje zprácováá vájíá
vyá hrádneř ná záá kládeř smloúvy o zprácováá níá osobníách úá dájúů .
V tomto smyslú múů zř e Spolecř nost prř edáá vát Osobníá úá dáje teř mto Zprácovátelúů m:
1. externíám spolúprácovníákúů m á dodávátelúů m zá úá cř elem splneř níá smlúvníá povinnosti
Spolecř nosti;
2. poskytovátelúů m plátebníách slúzř eb á zprácovátelúů m pláteb zá úá cř elem zábezpecř eníá
prř evodú fináncř níách prostrř edkúů á reálizáce plátebníáho stykú;
3. poskytovátelúů m posř tovníách á dorúcř ovácíách slúzř eb zá úá cř elem dorúcř eníá prodúktúů cř i slúzř eb
nábíázenyá ch Spolecř nostíá;
4. spráá vci Webovyá ch stráá nek.
Zá úrcř ityá ch okolnostíá múů zř e byá t Spolecř nost povinná poskytnoút Vásř e Osobníá úá dáje trř etíám osobáá m
(náprř. orgáá núů m cř innyá m v trestníám rř íázeníá) v soúládú s obecneř záá váznyá mi práá vníámi prř edpisy.
PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zá úá cř elem ochrány á minimálizáce riziká neopráá vneř neá ho prř íástúpú k Osobníám úá dájúů m Spolecř nost
prř ijálá orgánizácř níá á technickáá opátrř eníá.
Mezi táto opátrř eníá pátrř íá:
1) orgánizácř níá omezeníá zúzř újíácíá okrúh osob opráá vneř nyá ch prř icháá zet do stykú s Osobníámi
úá dáji; á
2) technickeá zábezpecř eníá serverúů á Webovyá ch stráá nek Spolecř nosti proti neopráá vneř neá
mánipúláci.
Osoby prř icháá zejíácíá do stykú s Osobníámi úá dáji jsoú poúcř eny o záá sádáá ch ochrány osobníách úá dájúů á
prř i jejich zprácováá níá jsoú váá záá ny mlcř enlivostíá.
DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Spolecř nost Osobníá úá dáje úchováá váá poúze po dobú nezbytneř nútnoú pro plneř níá svyá ch smlúvníách
záá vázkúů á pro plneř níá povinnostíá, ktereá pro Spolecř nost vyplyá vájíá z prř íáslúsř nyá ch práá vníách prř edpisúů .
Osobníá úá dáje, ktereá jsoú zprácováá váá ny ná záá kládeř Vásř eho soúhlású Spolecř nost úchováá váá poúze
po dobú trváá níá úá cř elú, k neř múzř byl soúhlás údeř len.
Po záá nikú záá konneá ho dúů vodú, ná záá kládeř ktereá ho docháá zíá ke zprácováá níá Vásř ich Osobníách úá dájúů
Spolecř nost tyto Osobníá dátá á vsř echny jejich existújíácíá kopie zlikvidúje.

COOKIES
Spolecř nost vyúzř ívá áá prř i provozú svyá ch Webovyá ch stráá nek tzv. cookies, cozř jsoú textoveá soúbory
máleá ho rozsáhú („Cookies“), ktereá jsoú odesíáláá ny ze serverú Spolecř nosti do Vásř eho prohlíázřecř e, á
prř i Vásř íá opeř tovneá náá vsř teř veř Webovyá ch stráá nek jsoú zásláá ny zpeř t ná server Spolecř nosti. Tíám
Cookies úmozř nřújíá Spolecř nosti rozpoznát Váá sř prohlíázřecř , zápámátovát si informáce o Vásř íá
prř edchozíá áktiviteř ná Webovyá ch stráá nkáá ch, á úzpúů sobit ták obsáh Webovyá ch stráá nek Vásř im
potrř ebáá m.
Spolecř nost vyúzř ívá áá náá sledújíácíách drúhúů Cookies:
1) [Cookies prvníách strán, ktereá úmozř nřújíá záá kládníá provoz á fúnkcř nost Webovyá ch stráá nek, á
bez kteryá ch by nebylo mozř neá obsáh Webovyá ch stráá nek spráá vneř zobrázit;]
2) [technickeá Cookies, ktereá úmozř nřújíá ánályzovát vyúzř itíá Webovyá ch stráá nek, zájistit
bezpecř neá prř ihláá sř eníá, zápámátovát si prúů beř h vyplnř ováá níá Vásř íá objednáá vky, úlozř eníá
registrácř níách úá dájúů á obsáhú náá kúpníáho kosř íákú;]
3) [reklámníá Cookies, ktereá úmozř nřújíá zobrázeníá cíáleneá reklámy, sdíáleníá Webovyá ch stráá nek
ná sociáá lníách síátíách cř i vkláá dáá níá komentáá rř úů k prodúktúů m.]
Cookies je mozř neá odstránit pomocíá nástáveníá Vásř eho prohlíázřecř e. Ten je rovneř zř mozř neá nástávit
ták, Cookies áútomáticky nebyly úkláá dáá ny. Pokúd vsř ák záblokújete, vypnete cř i jinák odmíátnete
neř ktereá Cookies, Weboveá stráá nky se nemúsíá zobrázovát spráá vneř nebo nebúde mozř neá vyúzř ívá át
neř ktereá slúzř by cř i fúnkce Webovyá ch stráá nek.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
V soúvislosti se zprácováá níám Vásř ich Osobníách úá dájúů Spolecř nostíá Váá m náá lezř íá náá sledújíácíá prř edpisy
ná ochránú Osobníách úá dájúů zárúcř enáá práá vá:
1) práá vo odvolát soúhlás se zprácováá níám Osobníách úá dájúů , je-li zprácováá níá zálozř eno ná jeho
záá kládeř ;
2) práá vo pozř ádovát prř íástúp k Osobníám úá dájúů m á k informácíám o tom, ktereá Vásř e Osobníá
úá dáje jsoú Spolecř nostíá zprácováá váá ny;
3) práá vo ná oprávú neprř esnyá ch Osobníách úá dájúů á prř íápádeř tákeá ná doplneř níá neúá plnyá ch
Osobníách úá dájúů ;
4) práá vo ná vyá máz zprácováá ványá ch Osobníách úá dájúů ;
5) práá vo ná omezeníá zprácováá níá Osobníách úá dájúů ;
6) práá vo zíáskát Osobníá úá dáje, ktereá jste Spolecř nosti poskytli, ve strúktúrováneá m, beř zřneř
poúzř ívá áneá m á strojoveř cř itelneá m formáá tú, á práá vo prř edát tyto úá dáje jineá mú osobeř ;
7) práá vo byá t informováá n o porúsř eníá zábezpecř eníá Osobníách úá dájúů ;
8) práá vo vzneá st náá mitkú proti zprácováá níá Osobníách úá dájúů ; á
9) práá vo podát stíázřnost ú dozoroveá ho úá rř ádú, tj. ú UÚ rř ádú pro ochránú osobníách úá dájúů , ná
ádrese Pplk. Sochorá 27, 170 00 Práhá 7, poprř íápádeř dátovoú schráá nkoú ná ádresú
qkbáá2n.
Vyá sře úvedenáá práá vá á prř íápádneá stíázřnosti je mozř neá úplátnit ú Spolecř nosti, jákozř to spráá vce úá dájúů
píásemneř ná níázře úvedeneá ádrese cř i prostrř ednictvíám e-máilú ná e-máilovoú ádresú obrá@obrá.cz.
OBRA, s.r.o.
V Chotejneř 7, 102 00 Práhá 10 - Hostivárř
Tyto Záá sády jsoú plátneá á úá cř inneá od 25. 5. 2018.

