
Zásady ochrany osobních údajů (aktualizace 16.8.2018) 

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ platné s účinností od 1.4.2018  

 
Kuba Libri, s. r. o.  
Ruská 972/94 
100 00 Praha 10  
IČ: 29149177 
DIČ: CZ29149177 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204178. 
 
Kontaktní údaje prodávajícího 

- adresa pro fyzické doručování pošty: Kuba Libri, s.r.o., Ruská 972/94, 100 00 Praha 10 
- adresa elektronické pošty: mail@kubalibri.cz nebo jan.svec@kubalibri.cz  
- kontaktní telefon: (+420) 606 959 563  

 
1. Zasláním objednávky na dodávku zboží na kterýkoliv z výše uvedených kontaktů Prodávajícího 

potvrzuje Kupující, že je srozuměn s těmito zásadami ochrany osobních údajů, vyjadřuje svůj souhlas s 
jejich zněním a akceptuje je v plném rozsahu. 

 

2. Prodávající je správcem osobních údajů Kupujícího podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady(EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat všechny osobní údaje 
v souladu s právními předpisy, zejména pak GDPR.  

 
3. Za osobní údaje jsou považovány všechny informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; 

identifikovatelnou fyzickou osobou je taková fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo ztotožnit odkazy 
na určitý identifikátor, například jméno, rodné či jiné identifikační číslo, adresa, síťový identifikátor, nebo 
odkazem na zvláštní prvky fyzické, psychické, fyziologické, ekonomické, kulturní, společenské či jiné 
unikátní identity této fyzické osoby. 

 

4. Při objednávce mohou být vyžadovány pouze ty osobní údaje, které jsou bezpodmínečně nutné 
k vyřízení a případnému doručení vyřízené objednávky, tj.jméno, adresa a telefonický či emailový 
kontakt. Účelem zpracování těchto osobních údajů je umožnění vyřízení a případného doručení 
objednávky Kupujícího a dalších činnosti vyplývajících ze smluvního vztahu Prodávajícího a Kupujícího. 
Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je splnění smlouvy (čl.6 odst.1 písm.b) 
GDPR), dále pro splnění právní povinnosti správce osobních údajů (čl.6 odst.1 písm.c) GDPR) a 
oprávněný zájem Prodávajícího (čl.6 odst.1 písm.f) GDPR), kdy oprávněným zájmem Prodávajícího je 
zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Správce se zavazuje, že nebude předávat osobní 
údaje Kupujícího do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

 
5. Prodávající ukládá veškeré osobní údaje Kupujícího po dobu nezbytně nutnou k výkonu všech práv a 

povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi nimi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů 
(po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, není-li dohodnuto jinak), po jejím uplynutí budou tyto 
údaje vymazány. 

 

6. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke všem svým osobním údajům dle čl.15 GDPR, 
opravu těchto osobních údajů dle čl.16 GDPR, omezení zpracování těchto osobních údajů dle čl.18 
GDPR a také má právo na výmaz těchto osobních údajů dle čl.17 odst.1 GDPR.  

 

7. Kupující má právo na přenositelnost svých osobních údajů dle čl.20 GDPR a může kdykoliv vznést 
námitku proti zpracovávání svých osobních údajů dle čl.21 GDPR. 
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8. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatizovanému rozhodování (rozhodnutí založené výhradně na 
automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování) dle čl.22 GDPR. 
 

9. Kupující závazným potvrzením objednávky souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely 
elektronického zasílání obchodních sdělení ze strany Prodávajícího, ne však častěji než 4x ročně,  a 
zároveň prohlašuje, že zasílání těchto informací nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zákona 
č.40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Kupující se zasíláním informací dle tohoto bodu Zásad ochrany 
osobních údajů ve spojení s § 7 zákona č.480/2004 Sb. výslovně souhlasí. Souhlas dle tohoto bodu 
může Kupující kdykoli písemně odvolat prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu Prodávajícího 
nebo emailem na adresu mail@kubalibri.cz nebo jan.svec@kubalibri.cz. 

 

10. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem a Kupující nemá povinnost osobní údaje 
poskytnout, avšak neposkytnutí osobních údajů bude znamenat, že Prodávající s Kupujícím nebude 
moci předmětnou smlouvu uzavřít a tedy ani plnit. 

 
11. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním svých osobních údajů má 

Kupující právo podat dle čl.77 GDPR stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 

12. Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1.4.2018. 
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