OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR
Společnost Brazzale Moravia a. s., Tři Dvory 98, 784 01 Litovel, IČO: 63319551, DIČ:
CZ63319551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová
značka B 2699 (dále jen „společnost Brazzale“ nebo „My“), jako správce osobních údajů, Vás
jako uživatele webových stránek www.laformaggeriaonline.com („webové stránky“)
informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí
(dále jen „zásady“). Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZoOÚ“) a nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislos se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“).
Níže se v textu zásad dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

tí

tí

ti

ti

1. Rozsah zpracování osobních údajů
1.1. Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o
vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnos . Těmito údaji mohou být zejména:
1. Vaše jméno a příjmení,
2. adresa,
3. telefonní číslo nebo
4. e-mailová adresa.
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli
Vám informace, o které jste nás požádali.
1.2. Když si na našich webových stránkách zakoupíte zboží/službu, pro uzavření a splnění
kupní smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:
1. Vaše jméno a příjmení,
2. adresa pro doručení,
3. telefonní číslo,
4. e-mailová adresa.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy.
V případě, že u nás nakoupíte, uložíme Vámi zadané údaje (především jméno a příjmení,
adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro použi při příš m nákupu, abyste
je nemuseli znovu zadávat.
Pakliže na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen
jménem a heslem, nebo využíváte zákaznický účet námi zřízený, zpracováváme také ty osobní
údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich
nákupů u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu oblíbených
položek pro další nákup a za účelem zasílání nabídek našeho zboží.
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Pakliže si u nás zakoupíte naše zboží, Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní
číslo můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj.
abychom Vás informovali o zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle
našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste si u nás zakoupili, zajímat. Z odebírání
obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v emailech nebo zasláním zprávy na
dotazy@laformaggeriaonline.com
1.3. Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách www.laformaggeriaonline.com Váš
souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat
taktéž pro následující účely:
• provádění marke ngových analýz a sta s k včetně pro lování
• zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb
Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnu Vám neukládá žádný právní
předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, m není dotčena zákonnost zpracování
osobních údajů před jeho odvoláním.
1.4. V rámci naší činnos zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu
buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z
důvodu plnění právní povinnos , nebo
b) na základě vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu
příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem
našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či nakoupíte. Vaše údaje můžeme také
zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, pokud s
námi komunikujete nebo pokud navš víte naši prodejnu.
Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem
vyřízení vaší objednávky vaše iden kační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.
Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.
Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše iden kační a kontaktní údaje a údaje o vašich
objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem
ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou
zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnos . Pokud vaše osobní údaje
zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.
Na tomto právním základě zpracováváme vaše iden kační a kontaktní údaje, údaje o
objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
• zákona č. 89/2012 Sb., MOZ,
• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu
k vaší objednávce.
Pokud navš víte naši provozovnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z
kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného
zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob
pohybujících se v prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.

1.5. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové
stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které
slouží k následujícím účelům:
•

zapamatování si přihlášeného uživatele

•

uskutečňování přidávání do košíku a objednávání

•

komfortní funkce webu

•

anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu

•

zákaznický chat

•

získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatelů

•

personalizace zobrazování reklam.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze
přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
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2. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém
případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby a dalších náležitos vaší
objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich
pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sí m pro
zobrazení reklamy na míru na dalších webech.
Osobní údaje mohou být předány:
• externí účetní společnos ,
• externí advokátní kanceláři;
• zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či
kteří jsou našimi obchodními partnery.
3. Doba zpracování osobních údajů
3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat
naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních
povinnos podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o
archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
3.2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále
zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po
nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 10 let.
3.3. Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených,
budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek
našeho zboží do té doby, než si jej zrušíte.
3.4. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 1.3. a 1.4,
budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat email s příslušnou žádos na dotazy@laformaggeriaonline.com

3.5. Vedle toho můžete zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních
sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání
dalších sdělení odmítnout kliknu m na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo
nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádos na dotazy@laformaggeriaonline.com
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4. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům
• právo na opravu
• právo na výmaz („právo být zapomenut“)
• právo na omezení zpracování údajů
• právo vznést námitku pro zpracování
• právo podat s žnost na zpracování osobních údajů
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
dotazy@laformaggeriaonline.com
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv:
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje,
které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na
opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda
dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automa ckému rozhodování, včetně
případného pro lování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první
poskytnu je bezplatné, za další poskytnu pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu
administra vních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je
pro právní, (c) vznesete námitky pro zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (d) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů
tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku pro zpracování Vašich osobních
údajů, které zpracováváme pro účely přímého marke ngu nebo z důvodu oprávněného
zájmu. Pokud vznesete námitku pro zpracování pro účely přímého marke ngu, nebudou již
Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Právo podat s žnost
Uplatněním výše uvedených práv není dotčeno Vaše právo podat s žnost u příslušného
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo lze uplatnit zejména tehdy, domníváte-li
se, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2021.

