ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJ Ů
Pokud jste naším zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My
zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů,
zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
Právnická osoba Manero s.r.o., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1, I ČO: 07378319, zapsaná v
obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze, spisová zna čka C 299881.
Která provozuje webové stránky: zasedarky.cz a lazy-bag-original.cz. Vaše osobní údaje
zpracovávám jako správce, tj. ur čuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým
ú čelem, po jak dlouhou dobu a vybírám p řípadné další zpracovatele, kte ří nám se
zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v pr ůb ěhu zpracování obrátit, m ůžete nás kontaktovat
prostřednictvím e-mailu: zasedarky@seznam.cz nebo písemn ě na adrese Miloslav Zeman,
Družstevní 929, 539 73 Skute č.
Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údaj ů spl ňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochran ě osobních údaj ů a GDPR, a
tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základ ě platného právního d ůvodu, a to
především oprávn ěného zájmu, pln ění smlouvy, zákonné povinnosti či ud ěleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informa ční povinnost ješt ě p řed zahájením zpracování osobních
údaj ů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplat ňování a pln ění vašich práv podle zákona o
ochran ě osobních údaj ů a GDPR.
Rozsah osobních údaj ů a ú čely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám sv ěříte sami, a to z následujících d ůvod ů (pro
napln ění t ěchto ú čel ů):
Poskytování služeb a pln ění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: faktura ční údaje, e-mail, telefon, p řípadn ě koresponden ční
adresu nezbytn ě potřebujeme k pln ění smlouvy (dodání zboží). Tyto informace jsou uchovány
po dobu trvání smluvního vztahu.
Vedení ú četnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (faktura ční údaje) nezbytn ě pot řebujeme, abychom
vyhov ěli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci da ňových doklad ů a to po dobu 10 let
od nadcházejícího roku ve kterém vznikla povinnost.
Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail), využíváme za ú čelem p římého marketingu – zasílání
obchodních sd ělení. Jste-li naším zákazníkem, d ěláme tak z oprávn ěného zájmu, nebo ť
d ůvodn ě p ředpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na
stránce zdržíte a ze které stránky p řicházíte. Používání cookies pro m ěření návšt ěvnosti
webu a přizp ůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako sv ůj oprávn ěný zájem
správce, neboť v ěříme, že díky tomu vám m ůžeme nabídnout ješt ě lepší služby.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumož ňuje sbírání osobních údaj ů.
Používání cookies m ůžete na svém po číta či v internetovém prohlíže či zakázat.
Zabezpe čení a ochrana osobních údaj ů
Chráníme osobní údaje v maximální možné mí ře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. P řijali jsme a
udržujeme veškerá možná (aktuáln ě známá) technická a organiza ční opat ření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zni čení vašich osobních údaj ů.
P ředání osobních údaj ů t řetím osobám

Pro zajišt ění n ěkterých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit
vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatel ů, kte ří se na dané zpracování
specializují a jsou v souladu s GDPR.
Jsou to posyktovatelé v následujících kategoriích:
Dopravce, u četní, hostingové služby a n ěkteré analytické a marketingové nástroje.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro
usnadn ění a zkvalitn ění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém p řípad ě p ři výb ěru,
budeme na zpracovatele klást minimáln ě stejné nároky na zabezpe čení a kvalitu zpracování
jako na sebe.
P ředávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradn ě v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající
úrove ň ochrany na základ ě rozhodnutí Evropské komise.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údaj ů máte řadu práv. Pokud budete chtít n ěkterého z
t ěchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prost řednictvím e-mailu: zasedarky@seznam.cz.
Máte právo na informace, které je pln ěno již touto informa ční stránku se zásadami
zpracování osobních údaj ů.
Díky právu na p řístup nás m ůžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lh ůt ě 30 dní, jaké vaše
osobní údaje zpracováváme a pro č.
Pokud se u vás n ěco zm ění nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,
máte právo na dopln ění a zm ěnu osobních údaj ů.
Právo na omezení zpracování m ůžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonn ě, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit m ůžete rozsah osobních údaj ů nebo ú čel ů zpracování. (Nap ř. odhlášením z
newsletteru omezujete ú čel zpracování pro zasílání obchodních sd ělení.)
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout,
ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém p řípad ě vymažeme veškeré vaše
osobní údaje ze svého systému i ze systému všech díl čích zpracovatel ů a záloh. Na zajišt ění
práva na výmaz pot řebujeme 30 dní.
V n ěkterých p řípadech jsme vázáni zákonnou povinností, a nap ř. musím evidovat vystavené
da ňové doklady po lh ůtu stanovenou zákonem. V tomto p řípad ě tedy smažeme všechny
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokon čení výmazu vás budeme
informovat na e-mail.
Stížnost u Ú řadu na ochranu osobních údaj ů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Ú řad pro ochranu osobních údaj ů. Budeme moc rádi pokud
nejprve budete o tomto podez ření informovat nás, abychom s tím mohli n ěco ud ělat a
případné pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletter ů a obchodních sd ělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na
základ ě našeho oprávn ěného zájmu.
Pokud zákazníkem ješt ě nejste, posíláme vám je jen na základ ě vašeho souhlasu. V obou
případech m ůžete ukon čit odb ěr našich e-mail ů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
zaslaném e-mailu.
Ml čenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kte ří budou zpracovávat Vaše osobní
údaje, jsou povinni zachovávat ml čenlivost o osobních údajích a o bezpe čnostních
opatřeních, jejichž zve řejn ění by ohrozilo zabezpe čení vašich osobních údaj ů. Tato
ml čenlivost p řitom trvá i po skon čení závazkových vztah ů s námi.

