
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů 

Správce Osobních údajů 

Společnost DIFF s.r.o., se sídlem Boettingrova 2759/46, 636 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 52951, provozovatel webových stránek www.jadrove-vrtaky.cz , (dále jen 

„správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o 

Vašich právech. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby. 

• Jméno, příjmení 

• Adresa pro zasílání objednaného zboží 

• Telefonní číslo 

• Emailová adresa 

• Historie nákupů 

Nevyužíváme žádné nástroje pro automatizované zpracování Vašich osobních údajů. 

Zdroje osobních údajů 

• přímo od Vás (subjektu údajů) – registrace a nákupy přes e-shop 

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský 

rejstřík) 

Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje chráníme a nikomu třetímu je neprodáváme! 

Využíváme ale služeb třetích stran (zpracovatelé Vašich osobních údajů):  

• externí účetní společnost – ADMIO s.r.o. 

• poskytovatel e-shopového řešení – Bohemiasoft s.r.o. 

Doba uložení osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pro účely vyřízení objednávky 

nejdéle 2 roky od vystavení dokladu. Daňové doklady po dobu, kterou nám ukládá zákon. 

Vaše práva 

• právo na přístup ke svým údajům – napište nám a my Vám pošleme, jaká data o Vás máme 

• právo na opravu osobních údajů – pokud dojde ke změně osobních údajů či zjistíte nějaké 

nesrovnalosti, napište nám a my zajistíme jejich nápravu 

• právo na výmaz osobních údajů – pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje dále 

zpracovávali, napište nám 

• právo podat stížnost ÚOOÚ – naším dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem 

 

http://www.jadrove-vrtaky.cz/


Účely zpracování osobních údajů 

• jednání o smluvním vztahu 

• plnění smlouvy 

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob 

• archivnictví vedené na základě zákona 

• plnění zákonných povinností ze strany správce 

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a v sídle 

správce jednotlivými pověřenými osobami, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází 

prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování 

osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany 

osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, 

jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, 

respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných 

právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

 

V Brně, 24.5.2018 


