Zásady na ochranu osobních údajů (GDPR)
ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „Zákon“, a dále ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“):

I.

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých následujícími
subjekty údajů (Zákazník):
a)

Návštěvníky webových stránek www.bohemiansun.art

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Zákazníka s právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude
s Osobními údaji nakládáno.

II.

Správce a zpracovatel osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je Kristýna Kaskounová, IČO:10925805, se sídlem B. Němcové 12/254, 370 01
České Budějovice, Tel. +420 602 357 173, e-mail: bohemiansunart@gmail.com (dále jen "Správce");
zpracovatelem ve smyslu zpracovávání osobních údajů je Kristýna Kaskounová, IČO: 10925805, se sídlem B.
Němcové 12/254, 370 01 České Budějovice, Tel. +420 602 357 173, e-mail: bohemiansunart@gmail.com (dále
jen „Zpracovatel“).
2. Správce v rámci tohoto poučení poskytuje Zákazníkovi informace dle ustanovení článku 13 GDPR, a to
zejména totožnost a kontaktní údaje Správce a Zpracovatele, informace o účelu zpracování, pro který jsou
osobní údaje určeny, o době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o existenci práva požadovat od Správce
přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (Zákazníka), jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, o právu vnést námitku pro zpracování, o existenci práva podat stížnost u dozorového
úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

III.

Rozsah zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky přes e-shop na
webových stránkách www.bohemiansun.art a/ nebo které jste mu poskytl/a na osobní schůzce, po telefonu nebo
formou SMS zprávy, emailem, nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů (zprávy přes služby Messenger
a WhatsApp) a dále všechny osobní údaje, které uvedl/a při každé aktualizaci osobních údajů. Veškeré
zákazníkem poskytnuté údaje jsou označovány jako „Osobní údaje“.

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem;
při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (Jméno,
adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a
plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce
plnit.

- komunikace a propagace služeb; za účelem informovanosti zpracovávám Vaše osobní údaje pro emailové
zasílání informací o produktech a novinkách prezentovaných na webových stránkách www.bohemiansun.art.
Zasílání výše uvedených informací na Váš email můžete kdykoliv ukončit kliknutím na odkaz v emailu. Pokud
bych pro zasílání informací o novinkách využívala klasickou tištěnou formu, případně některou z komunikačních
platforem typu Messenger, WhatsApp, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt
nepřejete.
Osobní údaje bude přijímat a shromažďovat Správce a zpracovávat Zpracovatel. Osobní údaje mohou být
zpracovány manuálně či automatizovaně.

V.

Doba uchovávání údajů

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 uplynutí doby
uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (wix.com) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Zpracování osobních údajů probíhá pouze za účelem popsaným v bodě IV. Zákonný důvod a účel zpracování
Osobních údajů.

VII.

Práva subjektu údajů (Zákazníka)

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.
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.

VIII. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů
Zákazník je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů písemně odvolat a toto odvolání
prokazatelně doručit na adresu sídla Správce. Zákazník je oprávněn písemně požádat Správce o likvidaci Osobních
údajů a Správce je povinen takové žádosti vyhovět nejpozději do jednoho týdne ode dne jejího doručení. Správce
není povinen provést likvidaci Osobních údajů, stanoví-li tak zvláštní zákon týkající se chovávání osobních údajů
pro účely archivnictví dokladu v účetnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a
správním řízení. Správce není povinen provést likvidaci Osobních údajů, bude-li to nezbytné z hlediska splnění
zákonné povinnosti Správce v rámci soudních či správních řízení, kterých je nebo bude účastníkem Správce;
k ochraně práv Správce; nebo ochraně osobní bezpečnosti Správce.

IX.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X.

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 na Vaši e-mailovou adresu, kterou
jste správci poskytl/a.

Aktuální znění dokumentu naleznete na www.bohemiansun.art

Toto znění nabývá účinnosti k datu 7.6.2021

