
        

             Platnost: od 25.5.2018 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                                                  

Společnost Sabrix s.r.o. jako správce osobních údajů (dále jen Sabrix, my nebo společnost) může sbírat, 

spravovat a uchovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v tomto dokumentu a v souladu s platným 

Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (GDPR).  

CHARAKTER OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                                    

Osobní údaje (takové, podle kterých je možná identifikace fyzické osoby) můžou zahrnovat jméno, 

kontaktní nebo dodací adresu, rok narození, telefonický nebo e-mailový kontakt, osobní preference  

a v některých případech i informace o Vašem zdravotním stavu. Též můžeme v případě nákupu 

produktů uchovávat finanční údaje, jako informace o bankovním účtu, platebních kartách 

a uskutečněných transakcích, v případě fyzických osob podnikatelů  IČ/DIČ.  

Vynakládáme maximální úsilí, abychom Vašim údajům zajistili nejvyšší ochranu před zneužitím, 

ztrátou, změnou nebo zveřejněním a neposkytujeme je žádným třetím stranám bez Vašeho souhlasu 

s výjimkou případů, kdy je to nutné pro splnění služby, kterou jste si od nás vyžádali nebo pro splnění 

zákonné povinnosti.  

DŮVODY A ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                             

Vaše osobní údaje můžeme sbírat, zpracovávat a uchovávat z různých důvodů a různými způsoby, 

například:  

- V případě objednávky produktů, žádosti o zaslání materiálů nebo jiné informace jsou Vámi 

poskytnuté údaje potřebné pro plnění smlouvy s Vámi (dodání služby, kterou jste si od nás 

vyžádali) 

- Pokud je to v souladu s našimi oprávněnými zájmy 

- V případě poskytování marketingových informací (telefonicky, písemně nebo e-mailem) nebo 

zjišťování Vašich preferencí, názorů a podnětů tak činíme s cílem zlepšení našich služeb a to 

na základě Vašeho výslovného souhlasu. 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                                         

V některých případech (například při zpracování objednávky produktů) Vaše osobní údaje 

poskytujeme třetím stranám - zprostředkovatelům, jako je kurýrní nebo účetní společnost. 

V takových případech budou i tyto strany vázané povinností stejné úrovně ochrany Vašich údajů 

a nesmějí je využít pro jiné účely. Můžeme také sdílet Vaše údaje s daňovými a jinými orgány tak, jak 

nám ukládá splnění zákonných požadavků.  

 



DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ                                                                                                          

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro účely jejich zpracování včetně právních 

a účetních požadavků nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu.  V případě anonymizace údajů (není tak 

možné fyzickou osobu identifikovat) pro statistické účely můžeme takové údaje uchovávat bez 

omezení.  

POUŽÍVANÍ WEBOVÉ STRÁNKY                                                                                                                          

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na stránky jiných provozovatelů nebo na jiné aplikace. 

Nad těmito stránkami a aplikacemi nemáme kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich systémy ochrany 

osobních údajů.                                                                                                                                                 

Naše stránka uchovává údaje o přístupu (např. IP adresa, datum a čas přístupu atd.).  Údaje 

používáme jen  k vyhodnocování návštěvnosti stránky a pro související zlepšování struktury 

informací, které na stránce poskytujeme.  

VAŠE PRÁVA                                                                                                                                                           

Jako dotčená osoba máte v souvislosti s platným Nařízením na ochranu osobních údajů tato práva: 

- požadovat přístup k Vašim osobním údajům a získat tak přehled, které údaje o Vás 

uchováváme a jak s nimi zacházíme 

- požadovat opravu osobních údajů v případě, že jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální       

(v takovém případě si jejich správnost můžeme oveřit)  

- požadovat jejich omezení, například když požadujete ukončení zpracování, ale ne výmaz   

- požadovat výmaz osobních údajů, když není relevantní důvod jejich dalšího zpracování 

- vznést námitku proti zpracování osobních údajů, když je zpracování založené na podpoře 

oprávněných zájmů  

- právo na jejich přenosnost (k vámi zvolené třetí straně)  

- právo na zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů  

UPOZORNĚNÍ                                                                                                                                                                  

- S cílem dodržet maximální úroveň ochrany Vašich údajů můžeme při uplatňování Vašich práv 

požadovat informace pro potvrzení Vaší identity.                                                                                              

-  Zpracování žádosti o uplatnění Vašich výše uvedených práv je bezplatné.                                                                                                                                                             

- Na Vaše oprávněné žádosti se budeme snažit odpovědět v lhůtě 30 dní. V případě, že bude 

zpracování odpovědi trvat déle, budeme Vás informovat o postupu zpracování.                                        

- V případě žádosti o výmaz se může stát, že nebudeme moci některé žádosti vyhovět, pokud jsme 

povinni tyto údaje uchovávat z důvodu splnění zákonné povinnosti.                                                               

- Žádost o přenos údajů  třetí straně se vztahuje jen na údaje, ke kterým jste udělili souhlas a které 

jsme použili k plnění smlouvy s Vámi                                                                                                                                                           

- Zrušení souhlasu se zpracováním nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před datem 

zrušení.                                                                                                                                                                         

- Máte právo kdykoli podat podnět nebo stížnost ve věci zpracování osobních údajů k dozorovému 

orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;               

WWW: https://uoou.cz;  tel. číslo: +420 234 665 800; E-mail: posta@uoou.cz.  

Jestli máte jakékoli otázky k výše uvedené problematice, prosím kontaktujte nás písemně na adresu 

společnosti, e-mailem nebo telefonicky. 

Sabrix s.r.o., Lázeňská 1096, 252 42 Jesenice, info@sabrix.cz, tel. 605 888 288. 

Děkujeme za Vaši důvěru. 
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