
Souhlas se zpracováním osobních údaj ů: 

 

Základní ustanovení: 
Správcem osobních údajů dle č. 4 bod 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále 
jen: „GDPR“) je JIHOBRIK v.o.s., IČO: 60647787, se sídlem Holašovice 
38, 37384 Dubné (dále jen správce) 

 

Totožnost a kontaktní údaje správce: 
Firma či jméno a příjmení: JIHOBRIK v.o.s.  
Sídlo: HOLAŠOVICE 38, 37384 DUBNÉ  
IČO: 60647787 
Tel.: +420 776 271 491 
E-mail: jihobrik@tiscali.cz  

 

• Shromažďujeme údaje nezbytné k uzavření kupní smlouvy a doručení 
zásilky tj. jméno, příjmení, adresa, telefon a email, v případě podnikatele 
IČO a DIČ. 

• Údaje potřebujeme, abychom vám mohli zaslat objednané zboží, email 
je potřeba pro potvrzení objednávky, adresa pro doručení zásilky a 
telefon potřebuje dopravce, aby vás mohl informovat o doručení zásilky. 

• Pokud nám údaje nechcete poskytnout, není možné vám zásilku poslat. 
Jedinou možností jak můžete zboží obdržet, je osobně dojet do naší 
prodejny v Holašovicích a zboží zakoupit anonymně. 

• Pokud máte zájem o zasílání marketingových nabídek (různých 
slevových akcí) bez vašeho výslovného souhlasu vám na mail určitě od 
nás nepřijdou. Udělený souhlas můžete kdykoliv zrušit. 

• Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s využitím vašich údajů pro 
marketingové účely - průzkum spokojenosti (recenze). 

 



Zabezpečení osobních údaj ů: 

Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a 
organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům 
mají přístup pouze pověřené osoby. 

 

Doba uchovávání údaj ů: 

1. Správce uchovává osobní údaje 

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze 
smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto 
smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro 
účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na 
základě souhlasu. 

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

 

Vaše práva:  

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

• 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 a 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na 

adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2.Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo 
elektronicky na adresu firmy nebo e-mail správce – jihobrik@tiscali.cz 



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

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. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím 
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste 
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém 
rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek 
ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a 
zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou 
adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 


