
Zpracování osobních údajů 

Abychom mohli vyřídit vaši objednávku, mohli s vámi o ní komunikovat, byli schopni na vaši žádost dohledat 

potřebnat údaje týkající se objednávky, aby vůbec mohly naše stránky správně fungovat a abychom vám v 

případě vašeho zájmu mohli zaslat vyžádané informace o naší nabídce, potřebujeme shromažďovat, ukládat a 

zpracovávat některé vaše osobní údaje. 

Shromažďujeme pouze údaje nezbytně nutné k výše uvedeným účelům, nikoliv údaje citlivé povahy.  

Informace jsou u nás chráněny proti zneužití dle požadavků příslušných právních předpisů a třetím stranám 

jsou předávány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění uzavřené kupní smlouvy. 

Tento dokument vysvětluje, jaké vaše osobní údaje ukládáme, zpracováváme a předáváme dalším 

zpracovatelům a jaká jsou vaše práva. 

Totožnost a kontaktní údaje správce 

Správcem Vašich osobních údajů je Bc. Jana Javorová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, 

zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína, se sídlem Zlín, Dolní dědina 7, identifikační číslo: 

70270759, DIČ: CZ7351124121 (dále jen „správce“). 

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dolní dědina 7, 760 01 Zlín,  adresa 

elektronické pošty: pattistudio@pattistudio.cz, telefon 605 906 140 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod reg. č. 00040397. 

Bližší informace na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Jaké osobní údaje o vás jsou evidovány 

Cookies - údaje o procházení 

Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo 

mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce 

není možné bez cookies využívat. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických 

komunikacích Vás informujeme, že v průběhu procházení našeho e-shopu jsou ukládány tyto cookies. Některé 

jsou nezbytné pro správné fungování stránek, jiné slouží pro zlepšování našich služeb prostřednictvím ukládání 

statistických dat a pro cílení reklamy. Podle těchto cookies nelze bez přiřazení dalších údajů identifikovat 

konkrétního uživatele. Každý uživatel si může sám ve svém prohlížeči nastavit pravidla pro používání nebo 

zablokování cookies. Odmítnutí či zablokování může ovlivnit dostupnost některých funkcí e-shopu. Volbu 

nastavení cookies může uživatel kdykoliv změnit a již uložené soubory smazat ve svém internovém prohlížeči.  

V našem e-shopu jsou používány cookies těchto služeb: 

 Google Analytics - analýza návštěvnosti stránek 

 Facebook - přizůsobení obsahu reklam 

Údaje o doručování 

Pokud v našem e-shopu provedete objednávku (nebo před jejím provedením), musíte nám poskytnout údaje, 

které slouží k tomu, abychom mohli vaši objednávku řádně vyřídit, popř. s vámi o ní komunikovat. 

Vyžadovány jsou následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa a telefonní 

číslo. Podnikatelské subjekty kvůli vystavení řádných daňových dokladů uvádějí také IČ, případně DIČ. Tyto 

údaje uchováváme v našich informačních systémech a v nezbytném rozsahu je předáváme dopravcům, které 

jste si pro doručení zvolili. 

https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp


Marketingová komunikace 

Pokud nám v průběhu objednávky nebo na vaši vlastní žádost udělíte výslovný souhlas, bude vaše e-mailová 

adresa využita pro zasílání informačních mailů týkajících se provozu e-shopu, nového zboží či akčních nabídek. 

V žádném případě nebude tato adresa poskytnuta třetím stranám pro jejich marketingovou komunikaci. 

Udělený souhlas můžete kdykoliv s okamžitou platností zrušit kliknutím na příslušný odkaz v doručeném 

newsletteru nebo zasláním požadavku na vyřazení z databáze na e-mail pattistudio@pattistudio.cz. 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů 

Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření 

správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) 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“). 

Oprávněný zájem správce – např. poskytování následných informací o dalších produktech a službách, 

hodnocení kvality dodaných výrobků a služeb ap. 

Oprávněný zájem subjektu údajů – informace o stavu objednávky, personalizovaná reklama s ohledem na 

projevené zájmy. 

Účel zpracování osobních údajů 

 Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. 

 Následné informace o aktuálních nabídkách zboží a služeb, hodnocení kvality dodaných výrobků a služeb 

ap. 

 Statistické informace o využívání internetových stránek správce. 

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

Doba uložení osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu 

nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 

stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

Další příjemci osobních údajů 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou dopravci a jiné osoby podílející se na dodání zboží, realizaci 

plateb na základě kupní smlouvy, společnosti poskytující reklamní systémy, statistické služby ap. 

 Zpracovatelé, kterým mohou být poskytnuty vaše osobní údaje: 

 Google (Google LLC, Google Ireland Limited, popř. jiné propojené osoby) 

 Facebook (Facebook Ireland Limited, Facebook Inc.) 

 Microsoft 

 Seznam.cz (Seznam.cz, a.s.) 

 Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) 

 Frogman s. r. o. (Pošta bez hranic) 

 Česká pošta a.s. 

 Bohemiasoft s. r. o. 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní 

organizaci. 

 



Vaše práva 

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, 

právo na opravu 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. 

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. 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro 

uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany 

správce splnit. 

 

Závěrečná ustanovení 

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 24.05.2018, a tímto dnem nabývá platnosti. 

 


