
Ochrana osobních údajů 

 

I. Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů kupujícího je ve smyslu příslušných právních předpisů - 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”) a zák.č.110/2019 Sb o 
zpracování osobních údajů - je prodávající - společnost AUTOELEGANCE Brno spol. s r.o., DIČ CZ60725656, se sídlem Hapalova 2019/21, 621 

00 Brno-Řečkovice (dále jen: „prodávající“). 

2. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: 

sídlo – hlavní provozovna: Hapalova 2019/21, 621 00 Brno-Řečkovice 

e-mail: eshop@autoelegance.cz 

telefon: +420731391289 

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl v souvislosti s plněním jeho přijaté objednávky v e-shopu, a to jsou - jméno, příjmení, 

adresa, telefon, e-mail. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů prodávajícím. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi 
prodávajícím a kupujícím.  Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není 

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit.  

3.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen, v případě jejich změny, bez zbytečného odkladu 
informovat prodávajícího.  

4. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

IV. Doba uchovávání údajů 

1. Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi ním a kupujícím, příp. 

uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. 

 2. Po uplynutí potřebné doby pro uchovávání osobních údajů, stanovenou platnými právními předpisy, prodávající osobní údaje kupujícího vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby  

a) podílející se na dodání zboží / služeb na základě smlouvy, 
b) zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. 

 2. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  

VI. Práva kupujícího 

1. Za podmínek stanovených GDPR má kupující následující práva: 

a) právo na přístup ke svým osobním údajům  

b) právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování 
c) právo na výmaz osobních údajů  

d) právo vznést námitku proti zpracování  

e) právo na přenositelnost údajů. 
 

2. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu 

osobních údajů. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení úložišť osobních údajů přijatých jak 

elektronickou cestou, tak i v listinné podobě. 

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

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se s podmínkami ochrany osobních údajů seznámil/a, 
souhlasí s nimi a v celém rozsahu je přijímá. 

2. Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.10.2020 

 
 

        AUTOELEGANCE Brno, spol. s r.o. 


