
Informace o zpracování osobních údajů zákazníků on-line obchodu www.chutezchote.cz 
 

 Správce osobních údajů: Jiří Protivínský, se sídlem Hradební 1656, Chotěboř 58301, identifikační číslo: 
69847550 (dále jen „Správce“) 
 

 Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště popř. doručovací adresa, telefonní číslo, 
e-mailová adresa.  
 

 Účel zpracování osobních údajů: 
 
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem: 

 uzavření a následné plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Správcem a zákazníkem 
prostřednictvím on-line obchodu 

 vedení účetních záznamů Správce 

 hájení oprávněných zájmů Správce, tj. vymáhání pohledávek (kromě případů, kdy před těmito 
zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníků vyžadující ochranu osobních 
údajů) 

 
 Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 
 Osobní údaje budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění právních 
 povinností Správce (vedení účetních záznamů). 
 

 Zákazník je oprávněn požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Zákazník je 
oprávněn požadovat přenositelnost údajů. 
 

 Zákazník je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu  (Úřad pro ochranu osobních údajů). 
 

 Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem Správce pro účely uzavření a plnění kupní 
smlouvy uzavírané prostřednictvím on-line obchodu www.chutezchote.cz. V případě neposkytnutí těchto 
údajů není možné uzavřít kupní smlouvu.  
 

 Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
 

 Zákazník má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. 
 

 Správce poskytne zákazníku na žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost 
zákazníka může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže 
zákazník podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se 
běžně používá, pokud zákazník nepožádá o jiný způsob. 
  

 Zákazník má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se 
ho týkají. Zákazník má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného 
prohlášení.  
 

http://www.chutezchote.cz/
http://www.chutezchote.cz/


 Zákazník má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se 
zákazníka týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán 
jeden z těchto důvodů:  
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;  
- zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 
zpracování; 
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského 
státu, které se na správce vztahuje. 
 

 Zákazník má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 
- zákazník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost 
osobních údajů ověřit;  
- zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo tohoto omezení jejich 
použití;  
- Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků;  
- zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce 
převažují nad oprávněnými důvody zákazníků. 
 

 Zákazník má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovány z důvodu ochrany oprávněných 
zájmů Správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody 
pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka, nebo pro určení, výkon 
nebo obhajobu právních nároků.  
 


