
Ochrana osobních údajů 

 

Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat 
osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. 

Poskytnuté osobní údaje jsou nutné pro vyřízení objednávky  (jméno, adresa, kontaktní informace). 

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení, popřípadě odeslání objednávky uživatele a výkon práv 

a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem.  

Další příjemci osobních údajů, v případě zaslání zboží,  mohou být přepravní společnosti, které se na 

dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Účelem zpracování osobních údajů může být i zasílání obchodních sdělení a činění dalších 

marketingových aktivit týkajících se podobného zboží. Zákonným důvodem pro zpracování osobních 

údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným 

zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.  

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky na adresu 

obchod@sedco.cz nebo písemnou formou na adresu sídla SEDCO s.r.o.. Odvolání souhlasu je účinné 

okamžikem doručení na SEDCO s.r.o. Vezměte, prosím, na vědomí, že dále máte právo požadovat 

informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních 

údajů, vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých 

osobních údajů.  

 

Vytvořením účtu a následným odesláním objednávky, potvrzuje uživatel, že je srozuměn s 
podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním. 
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