
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

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) 

 
Správce osobních údajů 

společnost Sun Bio Tech s.r.o., se sídlem Praha – Nové Město, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 
24751341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171314, e- 
mail: info@biowineshop.eu, tel.: +420 234 092 556. 

 
Účely zpracování osobních údajů 

− plnění kupní smlouvy ohledně prodeje zboží správce 
− organizace vztahů s kupujícími 
− vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají 

z předpisů upravujících daně a účetnictví 
 
Právní základ zpracování osobních údajů 

− splnění závazků ze smlouvy, na jejímž základě dochází k prodeji zboží 
− nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce pro účely kontroly zákonnosti a správnost činnosti 

správce, pro účely vedení evidence, sledování kvality služeb a spokojenosti kupujících, vyřizování 
stížností, optimalizace poskytování služeb, zamezení protiprávního jednání vůči kupujícím, následnou 
péči o kupující, vymáhání pohledávek a pro účely přímého marketingu (oslovování klienta s nabídkou 
dalších produktů) 

− splnění právní povinnosti.  
 
Příjemci osobních údajů 

Příjemci osobních údajů jsou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech: 
kupující a orgány veřejné moc. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány 
vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.  

 
Doba zpracování osobních údajů 

 
Osobní údaje obsažené v dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonnými předpisy a po 
dobu, po kterou je subjekt osobních údajů kupujícím a následně po dobu čtyř let poté, co přestanete být.  

 
Práva kupujících 

− právo požadovat přístup k osobním údajům; 
− právo na opravu zpracovávaných osobních údajů; 
− právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že správce osobní údaje, u nichž bylo 

zpracování omezeno, označí a po dobu trvání omezení je dál nezpracovává s výjimkou jejich uložení. 
Právo na omezení zpracování má kupující tehdy, jestliže 
− popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost 

osobních údajů ověřit;  
− zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich 

použití;  
− jestliže správce osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků; 
− jestliže vznesl námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 

důvody správce pro zpracování převažují nad zájmy kupujícího nebo nad jeho právy a svobodami; 



− právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz se však neuplatní např. pokud, je zpracování 
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

− právo na přenositelnost údajů. Kupující může žádat, aby osobní údaje byly poskytnuty za účelem 
jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo aby je správce sám předal jinému správci 
osobních údajů; 

− právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
www.uoou.cz., a to v případě, že se kupující domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k 
porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost může podat u dozorového úřadu v 
místě svého obvyklého bydliště.  

 
Právo vznést námitku proti zpracování 

V případě, že osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce nebo 
někoho dalšího, má kupující kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku může 
vznést na adrese sídla správce. Pokud takovou námitku vznese, bude správce oprávněn v takovém 
zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které 
převažují nad zájmy kupujícího nebo jeho právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování 
nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 
Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje  

Povinnost poskytnout osobní údaje kupujícím vyplývá ze smlouvy a ze zák. č. 89/2019 Sb., občanská 
zákoník, v platném znění, který ukládá smluvní stranu ve smlouvě řádně identifikovat. V případě, že osobní 
údaje nebudou kupujícím poskytnuty, nelze řádně činit výkon práva a povinností ze smluvní dokumentace. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

	
 


