Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké
osobní údaje společnost BE VONDRSULL FIT STUDIO (Šárka Vondroušová) se sídlem Baarova
763/21, PSČ 460 01, Liberec I-Staré Město IČ: 01571338 dále jen BVFS., zpracovává o fyzických
osobách při své činnosti.
Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti BVFS jakožto správce ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR.
Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa: ulice 5. května 35/22, Liberec
Kontaktní osoba: Šárka Vondroušová
Mobil: +420 723 084 125
Email: info@bevondrsfull.cz
Informace ke zpracování osobních dat
BVFS dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní
údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných
osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu.
Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt
předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a
žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na
kontaktní adrese správce osobních údajů.
Účely a právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních
základů:
a) zpracování je nezbytné pro účely plnění kupní či obdobné smlouvy v souladu s článkem 6
odst. 1 písm. b) GDPR,
b) na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6
odst. 1 písm. f) GDPR,
c) na základě souhlasu subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení v souladu s článkem 6
odst. 1 písm. a) GDPR.
Zdroj získání osobních údajů
Osobní údaje, které BVFS zpracovává, získává přímo od fyzických osob (zákazníků) na základě
vyplnění formuláře na webu (https://www.bevondrsfull.cz), uzavřené smlouvy, nebo je zákazník zašle
e-mailem, poštou či sdělí telefonicky.
Příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám poskytujícím BVFS služby IT či společnostem,
které pro BVFS zajišťují rozesílání nabídek, katalogů a jiných obchodních sdělení.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
a) Identifikační údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa
b) Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa
c) Jiné údaje: bankovní spojení
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země.
Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy
Osobní údaje bude BVFS zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k
plnění archivačních povinností BVFS podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od
ukončení smluvního vztahu.

Marketingová činnost
BVFS zasílá pravidelně, nejméně 1x za rok, svým zákazníkům a obchodním partnerům katalog,
případně jiné obchodní nabídky. Jakékoliv jiné fyzické osobě mohou být obchodní sdělení zasílána na
základě jejího souhlasu. Dostáváte-li od BVFS jakékoliv obchodní sdělení, o nějž nemáte zájem,
obraťte se na BVFS poštou na kontaktní adresu: ulice 5. května 35/22, Liberec nebo e-mailem na
adresu info@bevondrsfull.cz a BVFS Vám již nadále nebude žádné nabídky zasílat.
Zabezpečení Vašich osobních dat
BVFS dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme technická a organizační
opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim
osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme
jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v
případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat BVFS o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o
Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, v
mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech
Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme,
budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší
žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si
doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k
Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou
bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by
byly obtížně získatelné (typicky ze záloh, archivů apod.).
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
Právo na opravu údajů
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud
nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a
nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to,
abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce osobních údajů. S tím souvisí i Vaše právo na
opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte
právo požadovat o jejich opravu. Pokud si nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat pomocí elektronické
pošty na adrese: info@bevondrsfull.cz.
Právo na námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a
EU, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V
okamžiku podání námitky, bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno,
zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti
zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na ochranu
osobních údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto
evidované osobní údaje nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se
domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
Právo na výmaz („být zapomenut“)
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová
adresa v rámci rezervací nebo rychlého kontaktu), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které
zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se
nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či
oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které
automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy

havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky
proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším
účelům zpracování.
Automatizované rozhodování, včetně profilování
Osobní údaje fyzických osob nejsou předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na kontaktní adresu uvedenou
ve výše uvedených kontaktech na správce osobních údajů.
Webové stránky
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové
soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
•

Vaše IP Adresa

•

Otevíraná stránka našeho webu

•

Kód odpovědi https

•

Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme pouze pro účely naší právní ochrany po dobu maximálně 10 let.
Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme soubory cookie. Více informací
se dozvíte v Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití.

Prohlášení o použití cookies
Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují Vaše
úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data
uložená v souboru pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký
textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies využíváme k
tomu, abychom zabezpečili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše
stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské
trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies
nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění
totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Jaké cookies používáme?
Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi
webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies
pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání
uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách, a to při
sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC
verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran používáme pro sledování
uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů
webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají
pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí
stranou.
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním
těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
Jak postupovat pokud nesouhlasíte s použitím cookies
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o
nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
•

Internet Explorer: windows.microsoft.com

•

Google Chrome: support.google.com

•

Mozilla Firefox: support.mozilla.org

•

Opera: help.opera.com

