
 
 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR) 
 

Osobní údaje uživatelů této webové stránky www.zlatanovotna.cz jsou chráněny, zabezpečeny a 
zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, označovaném jako „General Data Protection 
Regulation“ (dále jen „GDPR“). 

I. Základní informace 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je MVDr. Zlatuše Novotná, fyzická osoba 
zapsaná v Živnostenském rejstříku, IČO 41566343 (dále jen „správce“). 

2. Kontaktní e-mailová adresa správce: zlata.novotna@gmail.com  

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, 
tedy takové, kterou lze identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II. Zdroje zpracovávaných údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo které správce získal na základě 
plnění vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, viz 
dále III. 2. 

III. Zákonné důvody, účel a doba zpracování osobních údajů 

1. Na základě udělení vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. 
a) GDPR. 

2. Za účelem plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši 
žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Zpracování osobních údajů je nutné pro vyřízení objednávky a výkon práv a povinností v souvislosti 
se smluvním vztahem mezi vámi a správcem. Při objednávce jsou požadovány osobní údaje, které 
jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, případně název 
obchodní firmy, adresa sídla firmy, IČO, DIČ a číslo bankovního účtu). V případě neposkytnutí 
těchto údajů nelze zaručit poskytnutí služeb a plnění smlouvy ze strany správce, protože tyto údaje 
mohou být nezbytné pro uzavření smlouvy.  

Osobní údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a pro uplatňování nároků z těchto 
smluvních vztahů (nejdéle po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu). 

3. Pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje 
podle č. 6 odst. 1 písm. c) a pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 



 
 

Vaše osobní údaje může správce v konkrétním případě zpracovávat déle než po dobu 2 let od 
ukončení smluvního vztahu, pokud to vyžaduje některý z právních předpisů zejména v oblasti daní, 
účetnictví či archivnictví. Jedná se např. o osobní údaje (fakturační údaje) nezbytné k tomu, aby 
správce vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. 

4. Na základě oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu, zejména zasílání 
obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a vašeho souhlasu se 
zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve 
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, 
že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

Pro účely přímého marketingu, zejména zasílání newsletterů a dalších informačních sdělení jsou 
zpracovávány tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa. Newsletter, popř. další informační 
sdělení, obsahují typicky informace o službách, produktech, pořádaných akcích, nových článcích 
blogu, popř. dalších zajímavostech souvisejících s tématy webových stránek www.zlatanovotna.cz. 
Informační sdělení vám mohou být zasílána, pokud došlo k uzavření smlouvy, tedy k poskytnutí 
služby, a nepožádali jste o jejich nezasílání. Informační sdělení Vám také mohou být zasílána, pokud 
jste předem udělili svůj souhlas, aniž by došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb. Osobní údaje 
jsou zpracovávány do té doby, dokud nepožádáte o nezasílání informačních sdělení nebo 
neodvoláte svůj souhlas s jejich zasíláním. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zprávou na 
kontaktní adresu správce zlata.novotna@gmail.com. 

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

6.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny třetí straně, s výjimkou osob, které se správcem úzce 
spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o subdodavatele správce. 
Jde o osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy a osoby 
zajišťující služby provozování elektronického obchodu a další související technické a IT služby. 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země, tj. do země mimo EU, nebo mezinárodní 
organizaci. 

V. Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:  

 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,  
 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.  
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.  
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,   
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a  
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email 

správce uvedený v čl. III těchto Zásad. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, 
že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

  



 
 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste 
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních 
údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

 Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. června 2021. 


