
Podmínky ochrany osobních údajů 
 
Ochrana osobních údajů eshopu Květiny Šíblová 

· Správcem Vašich osobních údajů je 
             Renata Šíblová, Ičo: 75084091, zapsaná v evidenci zemědělských podnikatelů                     
             živnostenským úřadem v Blansku dne 19.7.2006 
             Jaromír Šíbl, Ičo: 00791792, zapsaná v evidenci zemědělských podnikatelů  
             živnostenským úřadem v Blansku dne 1.8.2012 

·  Kontaktní údaje správce jsou následující: 
 Kotvrdovice 273, 679 07 Kotvrdovice,  
 email kvetiny@kvetiny-siblova.cz, telefon 774850855 
 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
Zákonný důvod zpracování osobních údajů 
Důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu 
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“). 
Zpracováváme tyto údaje: 

- jméno, příjmení 
- e-mailovou adresu 
- telefonní číslo 
- adresu 
- u objednávky pro firmu její název, identifikační číslo a daňové identifikační číslo 

 
 
Účel zpracování osobních údajů 

· Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je vyřízení případně zaslání 
objednávek sazenic rostlin a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a námi dojde 
k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 
písm. b) Nařízení -zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. 

· Tyto údaje zpracováváme rovněž za účelem povinné evidence smlouvy. Uchování a 
zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let, nepožaduje-
li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové 
zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je 
nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 

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

 
Další příjemci osobních údajů 
Firmy umožňující provozování našeho eshopu 

- firma Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal),  
- firma Unihost s.r.o. (správce serverů) 
- firma Casablanca INT (provozovatel datového centra) 

Firma pro doručení balíků s rostlinami (jen u objednávek s dodáním) 
- firma Česká pošta, s.p. (Balík Do ruky nebo Balík Na poštu) 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU ani žádným jiným dalším 
příjemcům krom výše vyjmenovaných. 

mailto:kvetiny@kvetiny-siblova.cz


Jako provozovatel webové stránky www.kvetiny-siblova.cz, užíváme na této webové 
stránce soubory cookies. 
Jsou zde užity za účelem: 

· měření návštěvnosti webových stránek  
· základní funkčnosti webových stránek. 

 
Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních 
údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu 
správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu, neumožňuje jakoukoli 
identifikaci jednotlivce. 
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání těchto anonymních údajů -  
tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče, v takovém případě ale nelze 
zaručit plnou funkčnost webových stránek. 
 
 
Práva subjektu údajů 
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo: 

- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení (obchodní sdělení nezasíláme, pouze   
            koncem každého roku zasíláme na email poděkování za objednávku(ky) v roce jejich 
uskutečnění bez       
            jakýchkoli dalších nabídek) 

- požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případně jejich kopii, 
- vyžádat si přístup k těmto údajům pro aktualizaci, opravu nebo žádost o omezení 

zpracování, 
- na přenositelnost údajů na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů -  výmaz provedeme, pokud to 

nebude v rozporu s právními předpisy nebo oprávněným zájmem (tímto však není 
dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před jejich vymazáním). 

- 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 pro 
ochranu osobních údajů. 

 
Závěrečná ustanovení 
Poskytnutí všech osobních údajů k zajištění vyřízení a zaslání objednávky rostlin je 
dobrovolné, ale při jejich neposkytnutí k uvedenému účelu není možné rostliny zaslat. 
Zákazník odpovídá (především kvůli dodání rostlin), že poskytnuté osobní údaje při 
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu jsou přesné. 
Prohlašujeme, že budeme shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018 

http://www.kvetiny-siblova.cz

