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(dále jen „společnost“)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost je provozovatelem provozovny „Galerie Radost“ na adrese Masarykovo 

náměstí 35, 503 46 Třebechovice pod Orebem. Své nabídky prezentuje i na 

webových stránkách www.galerieradost.cz. Tyto stránky nefungují jako eshop.

Zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o zprostředkování, 

koupi a prodeji a toto zpracování souvisí s nabídkou a poskytováním našich služeb 

(uzavřením a plněním smlouvy). 

Další zpracování osobních údajů ve Společnosti probíhá na základě oprávněných 

zájmů tj. ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod 

tento základ spadají následující operace:

- zlepšování a vývoj nových produktů a služeb;

- přímý marketing zahrnující nabídku našich produktů nebo služeb;

- vyhodnocování a zlepšování naší obchodní činnosti (hodnocení kvality služeb, 

reklamací, účinnosti propagace atp.).

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, 

kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky 

předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

Pro zpracování osobních údajů má naše společnost oprávnění z důvodu plnění 

právních předpisů, které nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní

údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

- uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, 

archivnictví aj.)

- plnění dalších právních povinností (např. při zpracování informací v daňové,

účetní nebo jiné administrativní záležitosti).

Souhlas
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Pokud naše Společnost nemá ke zpracování jiný právní základ (viz výše), provádí 
ho s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. Souhlas se 
zpracováním lze kdykoli odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání 
souhlasu vliv.

Kategorie zpracovávaných údajů:
V rámci plnění právních předpisů: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslo 
OP a jeho vydavatele.

Osobní údaje získáváme:
Při sepsání kupní smlouvy

Přístup k osobním datům:
Přístup k osobním datům má Miloš Peitner.

V rámci oprávněného zpracování nemůžeme osobní údaje předávat dále. Pokud k 

tomu mají zákonem daný důvod, mohou získat přístup k osobním údajům i třetí 

strany (např. policie a jiné orgány veřejné moci).

Mlčenlivost

Osoba, která s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních je 

vázána mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

Doba uchování osobních dat
Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na konkrétní situaci, pro které

jsou osobní údaje zpracovávány. 

Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V 

případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, 

uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů 

(zejm. voblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního 

zákona). 

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do okamžiku platnosti souhlasu. 

Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

Vaše práva



Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo informace: Máte právo obdržet informace před zpracováním i během 

zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje 

zpracováváme. 

Právo na přístup: Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, 

které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu: Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění 

nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“): Máte právo na vymazání svých údajů, 

ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce

může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Právo vznést námitku: Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného 

zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně 

přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a 

správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech 

pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po 

vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na dovolání souhlasu: V případě zpracování založeného na vašem 

souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to zasláním doporučeného dopisu.

Právo na omezení: Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud 

- popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří

- údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování 

pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné 

důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

- zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen 

omezení jejich zpracování.



Právo obrátit se na dohled, soud: Můžete se obrátit na dohledový úřad 

(Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit:

Svá práva můžete uplatnit písemně doporučeným dopisem, osobně v provozovně 

nebo emailem na adrese antik@galerieradost.cz.
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