INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
1. Správce osobních údajů
LUXUSSTORE s.r.o.
IČ: 060 97 880, DIČ: CZ06097880
se sídlem: Podlišovská 1284, Kyje, 198 00 Praha 9
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 275819
e-mail: info@luxusstore.cz, tel: +420 226 200 330, web: www.luxusstore.cz
(dále jen „správce“)
2. Právní základ pro zpracování
kupní smlouva uzavřená mezi správcem a kupujícím jako subjektem údajů, jejímž
předmětem je prodej zboží a úprava vzájemných práv a povinností vzniklých
v souvislosti nebo na základě této kupní smlouvy, nebo provedení opatření správce před
uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
c) Nařízení, zejména splnění povinností uložených daňovými předpisy, účetními
předpisy
3. Účel zpracování
plnění kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a kupujícím včetně doručení zboží a
řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením
takové smlouvy,
plnění související s veřejnoprávními povinnostmi správce
ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování
ve smyslu čl. 22 Nařízení
4. Další příjemci osobních údajů
osoby podílející se na dodání zboží včetně zasilatelských společností či na realizaci
plateb na základě uzavřené smlouvy
poskytovatelé provozu a údržby informačních systémů souvisejících s provozem eshopu včetně ukládání dat, včetně programů na vytváření dokumentů, tabulek,
prezentací, poskytovatelů domén, webových serverů, internetu, televize, síťových
služeb, ATX služeb, mailových adres, programátorů
poskytovatelé telefonních služeb včetně služby telefonní ústředny
poskytovatelé, kteří zpracovávají účetnictví a právní služby pro správce
další příjemci dle potřeb a pokynů kupujícího
orgány veřejné moci (např. správní orgány)
správce nemá úmysl předávat osobní údaje kupujícího do třetí země (mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci
5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností výše zmíněné
smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných
právních přepisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
6. Práva kupujícího
6.1 právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od správce získat
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a
jakým způsobem jsou zpracovávány;
6.2 právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit
6.3 právo na výmaz osobních údajů, tj. povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které
o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny podmínky dle Nařízení a kupující o to
požádá;
6.4 právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů;
6.5 právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných
zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
6.6 právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které
správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat
jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi
sebou;
6.7 právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní
údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s kupujícím,
nikoli na základě souhlasu se zpracováním;
6.8 v případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů
prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů;
6.9 kupující nemá povinnost poskytnout osobní údaje. Poskytnutí jeho osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů
kupujícího není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit;
6.10 více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro
ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

