
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ  

Provozovatel e-shopu  -  Nataliya Horbunova  provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť 

toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, uzavřené  prostřednictvím elektronického 

obchodu – e-shopu. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže. 

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE  

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je  provozovatel e-shopu  f. O. Nataliya Horbunova , se 

sídlem Malkovského 595, 199 00 Praha, IČ:76297101, DIĆ : CZ7558123947, ŽL vydal evidující 

úřad:310016 - Úřad městské části Praha 18  (dále jen „správce“).  

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Nataliya Horbunova – BM 

Autodíly, Malkovského 608, 199 00 Praha, adresa elektronické pošty info@bmautodily.cz, telefon 

739 924 550. 

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je 

nezbytné pro: 

2.1.1. 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 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“);  

2.1.2. 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. 

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

3.1         Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů 



3.1.1      Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. 

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, 

lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této 

fyzické osoby. 

3.1.2  Účel zpracování osobních údajů:  

plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných 

povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje 

zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů. 

3.1.3  Rozsah údajů:    

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje správci 

poskytl, tj. zejména v rozsahu registrace zákazníka na bmautodily.cz a jsou zpracovány vždy 

v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování 

vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Může se 

jednat zejména o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo 

bankovního účtu, firmu  (je-li nákup realizován na firmu),  a dále údaje týkající se 

uskutečněných nákupů, tj. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu. 

3.1.4  Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě registrovaného 

zákazníka představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou 

komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o 

zaslání, stejně jako vyrozumění, že Vaše objednávka je připravena k vyzvednutí. 

3.1.5   Zákaznicky účet a nákup bez registrace 

Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznicky účet, který je zabezpečen heslem. Založením 

zákaznického účtu v  rubrice „uživatel“ získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete 

takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. 

Prostřednictvím zákaznického účtu můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání 

newsletteru. Pro výmazní Váši registrace kontaktujte správce na tel.: 739 924 550 nebo na 

info@bmautodily.cz 

Založením zákaznického účtu subjekt údajů uděluje správci souhlas se zpracováním osobních 

údajů. V tomto případě jde o jiný účel zpracování, který je odlišný od zpracování údajů z 

důvodu plnění předmětu smlouvy. 

mailto:info@bmautodily.cz


Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznicky účet, můžete v našem E-shopu 

rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host.  

3.1.6    Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení) 

Je pouze na Vás jestli chcete od nás dostávat obchodní sděleni. 

A jestli nám dáte Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních 

sdělení, na registraci a na vyřízeni objednávky to nemá žádný vliv. 

 3.1.7    Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete nás kontaktovat na tel. : 739 924 550.  

Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete 

v každém newsletteru. 

3.1.8    V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické 

kontakty pro tyto účely využívat. 

3.1.9    Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, 

které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by 

došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele. 

 

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

4.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby 

zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce daňové a účetní služby, dopravce, banky 

atd. 

Aktuální seznam naleznete zde : 

e-BAAN Net s.r.o.  IC: 26867257, DIČ: CZ26867257 - pronajímatel webhostingu   

 Účetnictví MaDo s.r.o.  IČ: 07093900  - daňové a účetní služby 

Direct Parcel Distribution  CZ s.r.o. IČ 61329266, DIČ: CZ 61329266 – dopravce 

Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími 

stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681, DIČ CZ03668681. 

Smartsupp live chat sbírá různé technické informace, jako jsou IP adresy, prohlížené stránky, 

typ použitého zařízení, typ prohlížeče, datum a čas návštěvy webových stránek a další. Tato 

data jsou ukládaná anonymně. Vyplněním kontaktního formuláře poskytujete nám křestní 

jméno a/nebo příjmení, e-mailovou adresu, o žádné další osobní údaje se ne jedna. 

https://www.bmautodily.cz/


4.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro 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.  

4.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 

mezinárodní organizaci. 

 

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ 

5.1         Zabezpečení osobních údajů 

5.1.1      Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací 

systém SSL(secure socket layer).  Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy 

pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti 

přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. 

5.1.2     Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního 

hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové 

údaje nesdělovali třetím osobám. 

5.2         Doba uchovávání 

5.2.1    Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech 

práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší 

objednávky, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně 

závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními 

předpisy. Data uložena v databázi – dva roky, archivovány po dobu pěti let. 

 

6.   PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ  

6.1 Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim 

osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich 

zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na 

přenositelnost Vašich osobních údajů.  

6.2. 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.  

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným 

požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné 

smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit. 



 

 

 


