Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana osobních údajů GDPR:
I. Úvodní ustanovení:
1.

Pro potřeby těchto zásad se rozumí:

Provozovatelem e-shopu www.hadrynahory.cz je spol. Burfi Unlimited s.r.o.,Vídeňská 270/60, 639 00 Brno, IČ: 27753662
Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa,
identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
2. Provozovatel e-shopu (Burfi Unlimited s.r.o) www.hadrynahory.cz správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování
osobních údajů.
3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy






Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
Zákon č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

4. Účastník je osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží.
5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s
výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů nebo za účely
uvedenými níže.

II. Účely zpracování osobních údajů:
1. Provozovatel (Burfi Unlimited s.r.o.) zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem a kupujícím a tímto se
zavazuje, že veškeré osobní údaje, které jsou provozovateli sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným
subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich
změnu či vymazání emailem na hadrynahory@seznam.cz
2. Dále může být účastník na základě poskytnutých osobních údajů kontaktován provozovatelem buď na uvedenou emailovou adresu nebo na
uvedené telefonní číslo za účelem informovat ho o jeho objednávce, datu odeslání nebo pokud např. některá z objednaných položek není skladem
apod.
3. Při dokončování objednávky může zákazník souhlasit či nesouhlasit se zpracováním osobních údajů, v případě souhlasu budou údaje
zpracovány výše zmíněným způsobem, pokud zákazník souhlasit nebude, budou ihned po odeslání objednávky veškeré osobní údaje z smazány.
4. Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům). Daňový doklad bude uchován 10 let
od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k
uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.

Shrnutí:
Jelikož náš web je maličký a přístup k vašim osobním údajům mají pouze 2 osoby, nestalo a nestane se nikdy, aby byly předány jiné
osobě, kromě dopravce (z důvodu doručení balíčku). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zasíláme informace ohledně upřesnění
objednávky, odeslání zásilky Českou poštou, výjimečně fakturu (neboť ta je vždy součástí balíčku). Faktury musíme uchovávat 10 let
z důvodu případné kontroly finančního úřadu. Po uplynutí této doby budou ze systému vymazány a ty v papírové formě proženeme
skartovačkou.
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