
Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Oldřich Šuleř, se sídlem 
Vodárenská 588, 725 26 Ostrava 26 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Ing. Oldřich Šuleř, se sídlem Vodárenská 588, 725 26 Ostrava 26 
email: info@suler.cz
telefon: 602547479

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 
fyzické osobě; zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, zasílací údaje (adresa vč. 
PSČ) a, pokud jsou poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo a IČ.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které 
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vyřízení
Vaší objednávky.

III.
Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky, tj. zejména registrace, zpracování a odeslání objednané 
knihy a komunikace s Vámi. 

IV.
Doba zpracování a uchovávání údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje         

· po dobu než převezmete objednanou knihu, tj. nejpozději 14 dní po předání zásilky 
přepravci.         

2. Správce uchovává osobní údaje         



· po dobu 5 let od vyřazení ze zpracování, přičemž správce údaje uchovává pouze za 
účelem archivace účetních dat.         

3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.         

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby                  

· podílející se na dodání knihy a realizaci platby,         

· zajišťující služby správce související s plněním Vaší objednávky.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte                  

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,         

· právo na 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,         

· právo na přenositelnost údajů dle čl.20 GDPR a         

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo 
email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 
domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 
zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečné ustanovení



1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste 
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů z titulu zpracování osobních údajů 
za účelem vyřízení Vaší objednávky a že je v celém rozsahu přijímáte.


