
Podmínky ochrany osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro
účely  zasílání  obchodních  sdělení  a  pro  účely  jiných  aktivit  přímého  marketingu
internetového obchodníka. 

Ochrana osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost:

Milan Luňák – Force-sport.cz (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa: K Hvězdárně 1498, 500 08 Hradec Králové
IČ: 15590356
DIČ: CZ6602181355
telefon: 607 647 707
email: force-sport@seznam.cz

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas 
dávaný  tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi 
vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u 
nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje 
zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. 
abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního 



důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

3.2. Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní 
obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu
takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky 
a cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-
mailové a SMS zprávy. 

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního 
důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku (viz stránka kontakty 
ostatní > osobní údaje > vznesení námitky).

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního 
vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, 
budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do 
odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní 
údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho 
nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno 
vyjádřit tím, že zatelefonujete na tel.č. 00420 607 647 707 nebo svůj 
nesouhlas oznámíte emailem na adresu: force-sport@seznam.cz.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné 
poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto 
povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních 
předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu 
stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u 
daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Bohemiasoft s.r.o. 
(provozovatel eshopového systému Webareal), Heureka Shopping s.r.o. 
(zpracování emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), GLS 
Czech Republic s.r.o. (přepravní společnost zajišťující přepravu zboží), Česká
Pošta (zajišťující přepravu zboží), Seznam.cz a.s. (zpracování údajů pro 
marketingové účely), Google (zpracování údajů pro marketingové účely).  



6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce 
přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu, úpravu, doplnění nebo 
výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo 
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na 
přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů 
daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich 
osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se 
zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu: 
force-sport@seznam.cz

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo 
porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u 
dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních 
údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který
je nutný k uzavření smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018
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