
Ochrana a zpracování osobních údajů 

Níže uvedený dokument Vás informuje o ochraně a zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské 

činnosti společnosti V. S. O. P. production s.r.o.  

Správce osobních údajů  

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

(dále jen: „GDPR”) je níže uvedený kontakt (dále jen: „správce“). 

V. S. O. P. production s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55684 

IČ: 25623303 

Se sídlem: Jesenice – Zdiměřice, Sýkorová 322, okres Praha-západ, PSČ 25242 

Jednatelka: Irena Soukupová 

Email: irena.soukupova@vsop.cz 

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů  

 

Legislativa 

Správce zpracovává osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v 

souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, 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 „GDPR").  

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na 

základě plnění Vaší objednávky: 

➢ jméno a příjmení/firma, 

➢ poštovní adresa, 

➢ fakturační adresa, IČ, DIČ, 

➢ e-mailová adresa, 

➢ telefonní číslo, 

➢ a další související komunikaci, informace a podklady, které uživatel v rámci poskytování služeb 

správci poskytne. 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

➢ plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

➢ splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, 

➢ oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních 

sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

➢ Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 

zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k 

objednávce zboží nebo služby. 

 Účelem zpracování osobních údajů je: 

mailto:irena.soukupova@vsop.cz


➢ vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi 

a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení 

objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, 

bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

➢ plnění právních povinností vůči státu, 

➢ zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

Doba uchovávání údajů 

Správce uchovává osobní údaje: 

➢ po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a 

správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního 

vztahu). 

➢ po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 

5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:  

➢ podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 

➢ zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 

➢ zajišťující marketingové služby. 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní 

organizaci.  

Zpracovatelé osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i 

poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací. Předání osobních údajů se vždy děje na základě 

právního předpisu nebo na základě smlouvy s třetí stranou, která poskytuje dostatečné záruky ochrany 

osobních údajů. 

Vaše práva 

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 

81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva: 

 

➢ Právo přístupu k osobním údajům – článek 13 GDPR 

➢ Právo na opravu – článek 16 GDPR či výmaz – článek 17 GDPR 

➢ Právo na omezení zpracování – článek 18 GDPR 

➢ Právo na přenositelnost údajů – článek 20 GDPR 

➢ Právo vznést námitku – článek 21 GDPR 

➢ Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými 

účinky, zahrnujíce i profilování – článek 22 GDPR 

➢ Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (písemnou formou) - článek 13 GDPR 

Taktéž máte právo podat si stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR), kterým je Úřad na ochranu 

osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/ochrana-osobnich-udaju/prava-subjektu-udaju--237326/


Osoby podávající žádost musí v žádosti uvést identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, místo 

trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování), uplatňované právo a popis, čeho se žadatelé domáhají. 

Správce musí být schopen identifikovat žadatele a ověřit jeho totožnost (úředně ověřený podpis u listinné 

žádosti, uznávaný elektronický podpis u elektronické žádosti, podání prostřednictvím datové schránky).  

 

Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. V případě, že 

žádost nebude možné v této lhůtě vyřídit, subjekt údajů bude informován o prodloužení, které nebude 

přesahovat dva měsíce.  

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla 

žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si 

účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných 

informací. 

Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních 

údajů, včetně zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

Závěrečná ustanovení 

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v tomto dokumentu, nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli 

dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost. 

Správce je oprávněn tento dokument změnit/aktualizovat. Novou verzi dokumentu Ochrana a zpracování 

osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

  

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1.1.2021. 

 


