Ochrana osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů
Společnost Bobr se sídlem v Chrudimi, Heydukova 383, PSČ 537 01, IČO: 60918179 („Bobr“),
provozovatel internetového obchodu www.bobr-chrudim.cz, prohlašuje, že veškeré osobní
údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu
s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně
věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů
(„Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme
a jakým způsobem je dále používáme.
1. Osobní údaje a jejich zpracování
Odesláním objednávky souhlasíte a prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené
v objednávce jsou pravdivé a správné, a udělujete souhlas provozovateli internetového
obchodu www.bobr-chrudim.cz, jakožto správci, aby v rozsahu nezbytném pro účely uzavření
kupní smlouvy ohledně objednaného zboží zpracovával Vaše osobní údaje uvedené
v objednávce.
Pro účel uzavření kupní smlouvy shromažďujeme údaje:
a) jméno a příjmení,
b) poštovní adresu, fakturační adresu,
c) emailovou adresu a telefonní kontakt.
Údaje jsou zpracovávány pouze pracovníky provozovatele obchodu v rámci jejich pracovní
činnosti. Údaje jsou určeny pouze pro interní potřeby provozovatele související s vyřízením
Vaší objednávky v internetovém obchodě, uzavřením kupní smlouvy na takto objednané zboží
a plněním povinností touto smlouvou založených.
2. Předání osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li
to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu:
a) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů, řešení reklamací,
odstoupení od smlouvy
b) třetím stranám na základě zákonných důvodů
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování
správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů
příslušných společností a osob.
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3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchování
3.1. Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL
(secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí
technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu
neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. U našich
zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
3.2. Doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:
po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní
smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby
b) 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
c) po dobu, po kterou je „Bobr“ povinen, jakožto správce, uchovávat podle obecně
závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností
Bobr Chrudim jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich
vystavení.
a)

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
4. Práva subjektů údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o
zpracovávání svých osobních údajů. V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů
provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany
osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý
stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo
blokaci osobních údajů. Údaje nejste povinen provozovateli poskytnout, poskytnutí je zcela
dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud
odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se
však netýká těch osobních údajů, které „Bobr“ potřebuje ke splnění zákonných povinností
(např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci
osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený
účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených
důvodů.
5. Webové stránky
5.1. Soubory cookies
Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a
uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve
vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.
Soubory cookies využíváme např. pro:
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pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji
objednávku,
b) co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování
návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích.
a)

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“).
Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny
reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na
Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
5.2.

Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé
tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.
Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo
dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na
nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
5.3.

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina
prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze
pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.
5.4.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují
informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími
společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše
společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace,
materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových
stránek.
6. Kontaktujte nás
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte
kontaktovat na uvedené adrese nebo prostřednictvím e-mailové adresy bo.br@post.cz.
BOBR
Heydukova 383
537 01 Chrudim, Česká republika
Tel.: 777 831 710
7. Účinnost
Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.5.2021.
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8. Závěrem
Společnost BOBR provozovatel internetového obchodu na adrese www.bobr-chrudim.cz v
plné míře respektuje Vaše soukromí.
Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou
shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu a
to za účelem co nejrychlejšího vyřízení Vaší objednávky. Tato data nelze využívat pro
marketingové ani jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou.
Používáním internetového obchodu www.bobr-chrudim.cz souhlasíte se shromažďováním a
používáním informací o Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v
tomto dokumentu.
Děkujeme Vám za zájem o náš internetový obchod a těšíme se na Váš nákup.
BOBR
Heydukova 383
537 01 Chrudim
Česká republika
Tel.: 777 831 710, email: bo.br@post.cz
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