Zásady zpracování osobních údajů
1. Úvod
Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly vydány Správcem.
Poskytovatel a správce je společnost Sdiary Marek Smolík., IČ: 87327074 se sídlem , Česká Republika,
Matyášova 955, Česká Třebová, která provozuje web přístupný na sdiary.eu, ke zprostředkování pronájmu
kancelářského online systému (dále jen „Služba“). Cílem těchto Zásad je poskytnout informace o tom, jaké
osobní údaje Poskytovatel zpracovává o fyzických osobách při prodeji služby prostřednictvím e-shopu, při
návštěvách souvisejících internetových, jakož i jiných kontaktech se zákazníky nebo potenciálními zákazníky.
Tyto Zásady jsou účinné od 30.11.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Osobním údajům
věnujeme náležitou pozornost a péči, aby jejich zpracování probíhalo vždy podle zákonných norem.
2. Nejčastější otázky
2.1 Co jsou to osobní údaje?
Osobními údaji jsou takové informace, díky kterým Vás můžeme identifikovat. Jedná se tedy o informaci, která
je přiřaditelná konkrétně k Vaší osobě. Základní údaje, kterými jsou například Vaše jméno, příjmení, datum
narození, fakturační a doručovací adresa nebo login k uživatelskému účtu. Zvláštní kategorii osobních údajů
pak tvoří citlivé osobní údaje. Mezi citlivé údaje patří například informace o Vašem zdravotním stavu. Takové
osobní údaje nezpracováváme.
2.2 Kdo je správce ?
Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. V našem případě si kupujte zboží přes e-shop
provozovaný Provozovatelem a ten je zároveň správcem osobních údajů, jinými slovy e-shop slouží jako
platforma pro uskutečnění prodeje služby, když prodávajícím je Poskytovatel, který je také správcem vašich
osobních údajů.
2.3 Kdo je zpracovatel ?
Zpracovatel je ten, komu jako správce předá Vaše osobní údaje a kdo s nimi v souladu s udělenými pokyny
dále nakládá na základě smlouvy nebo zákona. Jedná se například o obchodní partnery, typicky externí
marketingové agentury, kteří naším jménem zasílají obchodní a marketingová sdělení.
Abychom si byli jisti, že je s vašimi osobními údaji nakládáno v souladu s platnou legislativou a je jim
poskytováno dostatečné zabezpečení, uzavřeli jsme se zpracovatelem písemnou smlouvou o zpracování
osobních údajů.
2.4 Jak odvolám souhlas se zpracováním osobních údajů ?
Kdykoli si to můžete rozmyslet a napsat nám, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje za
účelem jakékoli nebo i personalizované reklamy. Součástí našich newsletterů je možnost se jednoduchým
způsobem odhlásit, dále můžete svůj souhlas odvolat prostřednictvím e-mailu info@sdiary.eu.

3 Podrobné zásady
3.1 Kategorie osobních údajů
V tomto článku uvádíme, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme a v jakých případech se tak děje. Vždy
se snažíme zpracovat jen takové osobní údaje, které jsou k danému účelu nezbytně nutné. Osobním údajem je
jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou jsme pomocí těchto informací schopni
identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží může z naší strany dojít ke zpracování
následujících kategorií osobních údajů.
A. Základní osobní identifikační a kontaktní údaje
Takové osobní údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, případně vedení uživatelského účtu. Jedná se
zejména o:











jméno a příjmení
název obchodní firmy
IČO, DIČ
adresa trvalého pobytu
adresa sídla nebo místa podnikání
fakturační adresa
platební údaje při platbě kartou
bankovní spojení
kontaktní telefonní číslo
kontaktní e-mail

B. Údaje o zakoupeném službě

 druh, délka a další specifikace služby
 cena za službu
 zákaznický segment
C. Údaje z komunikace mezi námi a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související prodejem zboží mezi námi a zákazníkem. Jedná se o písemnou a
elektronickou komunikaci se zákazníkem.
3.2 Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Ty samé kategorie osobních údajů mohou být zpracovány k různým účelům. Např. váš e-mail potřebujeme za
účelem vyřízení objednávky a současně jej zpracováváme za účelem rozesílky obchodního sdělení. Osobní
údaje nikdy neshromažďujeme „do šuplíku“, ale vždy k naplnění určitého účelu, a to vše jen po dobu nezbytně
nutnou. Přehled účelů a zákonných důvodů zpracování popisujeme v tomto článku. Rozsah zpracovávaných
osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě
smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

A Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných
zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke
zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a
plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány Poskytovatelem v rozsahu nutném pro naplnění těchto
činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou
osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.
V případě zakoupení zboží skrze e-shop je Poskytovatel oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a
kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a námi po dobu 4 let ode dne
uplynutí záruční doby na zboží.
B. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Poskytovatelem
V případě, že má subjekt ve svém koncovém zařízení povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování
z cookies umístěných na příslušných internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu
internetových stránek. Zároveň umožňujeme vybraným subjektům, umístění jejich cookies na našich
internetových stránkách.
4 Sdílení osobních údajů s jinými subjekty
Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti WEDOS. Provoz všech služeb, které Provozovatel
používá je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.
5 Způsob zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Vede evidenci veškerých činností, při kterých
dochází ke zpracování osobních údajů – záznam o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.
6 Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud
neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny mechanismy
pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro
nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se
na nás obrátit na e-mailu k tomu určeném info@sdiary.eu.
7 Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České
republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v
souvislosti s ochranou soukromí jsou příslušné české soudy. Osoby, které poskytnou své osobní údaje
společnosti za účelem uzavření smlouvy či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí
dobrovolně, svým jménem a společnost jejich činnost nijak neřídí. Správce může tyto podmínky změnit. Novou
verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

