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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

SPOLEČNOSTI ABAKRON s.r.o. 
 
 
I. ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

1. Společnost ABAKRON, s.r.o. se sídlem Prosečnice 
47, 257 41 Krhanice, identifikační číslo: 28877870, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, 
oddíl C, vložka 150665 (dále jen „správce“) provádí 
zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to 
nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně 
prodeje zboží (nebo pro provedení opatření 
přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále 
provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je 
nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností 
této společnosti. 

 
II. K ČEMU SLOUŽÍ TENTO DOKUMENT? 

1. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, 
jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji 
a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, 
které o Vás zpracováváme. 

 
III. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE? 

1. Veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt 
údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě, kterých je 
možné fyzickou osobu přímo či nepřímo 
identifikovat. 

 
IV. CO JE TO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

1. Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními 
údaji, prováděná také automatizovaně, jako je 
shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, 
pozměnění, vyhledání, použití, šíření či 
zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo 
zničení. 

 
V. ZA JAKÝM ÚČELEM SE MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAJÍ A 
JAKÝCH OSOBNÍCH SE ÚDAJŮ SE TO TÝKÁ? 

1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto 
účely: 

1.1 účelem zpracování Vašich osobních údajů 
je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, 
včetně doručení zboží a řešení práv z 
odpovědnosti za vady, či provedení 
opatření správcem před uzavřením takové 
smlouvy a dále plnění souvisejících 
veřejnoprávních povinností správcem; 

1.2 dalšími příjemci Vašich osobních údajů 
budou zasílatelské společnosti a jiné osoby 
podílející se na dodání zboží či realizaci 
plateb na základě kupní smlouvy, a osoby 
zajišťující pro správce technické služby 

související s provozem, včetně provozu 
software a ukládání dat; 

1.3 příjemci Vašich osobních údajů 
zpracovávaných za účelem plnění 
povinností vyplývajících z právních 
předpisů můžou být dále orgány finanční 
správy či jiné příslušné úřady v případech, 
kdy tak správci ukládají obecně závazné 
právní předpisy; 

1.4 dodržení našich zákonných povinností; 

1.5 náš oprávněný zájem (např. uplatnění 
našeho nároku plynoucího ze smlouvy, 
zasílání informací o našich službách – 
přímý marketing apod.); 

1.6 s ohledem na uvedené účely 
zpracováváme pouze údaje, které uvádíte 
ve smlouvě (objednávce) s námi, případně 
údaje, které od Vás získáme v průběhu 
plnění smlouvy, tedy: 

- jméno a příjmení, případně IČO a 
DIČ u podnikatelů, 

- datum narození, 
- bydliště, doručovací adresa, 

případně sídlo a fakturační 
adresa u podnikatelů, 

- e-mailová adresa a telefonní 
číslo, 

- IP adresa, ze které k námi 
poskytované službě přistupujete, 

- informace o zařízení, pomocí 
nichž využíváte naše služby, 

- údaje o tom, jaké služby a 
v jakém rozsahu od nás 
využíváte, včetně informací o 
tom, jaké pořady sledujete, 

1.7 zpracování Vašich osobních údajů pro 
účely splnění smlouvy je nezbytným 
požadavkem pro samotné uzavření 
smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany; 

1.8 správce nemá v úmyslu předat Vaše 
osobní údaje do třetí země (do země 
mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 
VI. PRAVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Právním základem zpracování Vašich osobních 
údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné 
pro: 

1.1 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 
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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“); 

1.2 splnění právních povinností, které se na 
správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména 
splnění povinností uložených správci 
obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
VII. POTŘEBUJETE KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ MŮJ SOUHLAS? 

1. V současné době nikoli, zpracováváme Vaše osobní 
údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas 
není potřeba. 

 
VIII. CO JE TO PŘÍMÝ MARKETING? 

1. Přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich 
zákazníků, s nabídkou obdobného zboží a služeb, 
jaké od nás již využíváte (typicky půjde o nabídku 
výhodnějšího nebo většího balíčku, oznámení o 
novinkách v nabídce, akčních cenách apod.). 

2. Toto oslovování může probíhat formou e-mailu či 
SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší 
předchozí objednávce zboží a služeb. 

3. Vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto 
nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), 
a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete 
v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, 
o kterém Vás budeme včas informovat. 

 
IX. JAK DLOUHO MÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁTE? 

1. 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 (v současné době to 
může být až 10 let). 

2. Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po 
skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho 
nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a 
vymáhání dlužné částky). 

 
X. JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA? 

1. Právo na informace o zpracování. 

2. Právo na přístup k mým osobním údajům, jejich 
opravu či výmaz: 

- máte právo na informaci o účelu zpracování, 
jeho rozsahu či době uchování; 

- zároveň máte právo na to, aby byly 
zpracovány pouze přesné osobní údaje, 
které odpovídají skutečnosti – s tímto 
zároveň souvisí právo na případnou opravu 
nepřesných osobních údajů; 

- pokud již pominul účel či zákonný důvod, na 
základě kterého byly osobní údaje 
zpracovány, máte právo na jejich výmaz. 

3. Právo vznést námitku: 
- námitku máte možnost vznést kdykoliv, když 

se domníváte, že zpracování probíhá 
v rozporu s právními předpisy; 

- na základě námitky jsme (v případě její 
oprávněnosti) povinni zpracování Vašich 
osobních údajů ukončit; 

- bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše 
osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho 
oprávněného zájmu, který by již pominul. 

4. Právo na přenositelnost údajů: 
- pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní 

údaje předali jinému správci, uděláme tak 
v rozsahu, v jakém o to požádáte. 

5. Právo podat stížnost u ÚOOÚ: 
- kdykoliv můžete podat podnět či stížnost 

k Úřadu pro ochranu osobních údajů 
www.uoou.cz 

6. Právo na omezení zpracování: 
- v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje 

nepřesné, omezíme jejich zpracování po 
dobu nutnou k jejich opravě či doplnění; 

- zpracování omezíme také po dobu, po 
kterou prověřujeme, že Vámi vznesená 
námitka je legitimní. 

7. Právo na oznámení o porušení zabezpečení 
osobních údajů: 

- toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit 
Vám v souladu s právními předpisy případy, 
kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich 
osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko 
pro Vaše práva a svobody. 

 
XI. NAŠE PRÁVO OVĚŘIT ČLENSKÝ STÁT VAŠEHO BYDLIŠTĚ 

1. V případě, že s námi uzavíráte smlouvu o prodej 
zboží, máme právo ověřit členský stát Vašeho 
bydliště. 

2. K tomuto jsme oprávněni vyžádat si od Vás 
prostředky uvedené v článku 5 Nařízení EP a Rady 
(EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017, těmito 
jsou např. občanský průkaz, řidičský průkaz. 

 
XII. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové 
adresy info@abakron.cz nebo písemně v sídle naší 
společnosti Prosečnice 47, 257 41 Krhanice. 

2. V souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. 
pověřence pro ochranu osobních údajů, který je 
nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby naše 
společnost nakládala s osobními údaji tak, jak má. 


