Informace o zpracování osobních údajů - newsletter

Společnost TSM, spol. s r.o., jakožto správce osobních údajů a provozovatel e-shopu Pěkný domov (http://www.peknydomov.cz), Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, jakož i plní svoji informační povinnost o
Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne
27. dubna 2016 č. 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 (dále jen ,,GDPR“).

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov
IČ: 00208914
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 273
dále jen (“Správce“)
_____________________________________________________________________
Naše kontaktní údaje:
Oprávněná osoba na úseku osobních údajů:
Ing. Irena Spirová, LL.M., MBA, jednatelka
E-mail:
tsm@tsmvyskov.cz, info@pekny-domov.cz
Tel.:
+ 420 602 777 283
_____________________________________________________________________
Ochrana osobních údajů je záležitostí důvěry a my bychom Vás chtěli ujistit, že u nás jsou Vaše osobní údaje
v bezpečí. Ochrana a shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů v souladu se zákonem jsou pro
nás velmi důležité a umožňují nám chránit Vaše soukromí. Máme zavedeny vnitřní systémy a mechanismy pro
dostatečné zabezpečení při zpracování osobních údajů.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?
Při přihlášení se k odběru obchodních sdělení zpracováváme Vaši e-mailovou adresu. Vyplněním emailové adresy uděluji tento souhlas se zpracováním osobních údajů – e-mailová adresa.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
Uvedením e-mailové adresy do políčka „Vložte e-mail“ a kliknutí na tlačítko OK udělujete souhlas se
zpracováním osobního údaje – e-mailové adresy provozovateli e-shopu Pěkný domov, a to společnosti
TSM, spol. s r.o., IČO: 00208914, se sídlem Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov, Česká republika, zapsaná
u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 273 (coby správci).

Jak jsme získali Vaše osobní údaje?
Vaši e-mailovou adresu jsme získali přímo od Vás.

Proč a za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje o Vás?
Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) zpracováváme rovněž i pro účely zasílání reklamních prospektů
a newsletterů, za tímto účelem jsme Vás zařadili do naší databáze zákazníků a obchodních partnerů. Tyto
nabídky však zasíláme výjimečně, a to pouze tehdy, pokud jste našim zákazníkem (náš oprávněný zájem)
anebo jste vyslovili se zasíláním newsletterů a reklamních prospektů souhlas.

Na základě jakého právního titulu (důvodu) zpracováváme Vaše osobní údaje?
a) Právním základem pro zpracování osobních údajů je po provedeném testu rovnováhy náš oprávněný
zájem. Osobní údaje zpracováváme pro rozesílání reklamních sdělení a kontaktování Vás s nabídkou
zboží, případně pro vyřízení reklamačního řízení a stížností. Osobní údaje rovněž budeme zpracovávat,
a to i po skončení smluvního vztahu, pro případné soudní řízení.
b) Právním základem pro zpracování osobních údajů je rovněž souhlas, zejména tehdy, pokud chcete
odebírat obchodní sdělení, ale dosud jste nebyli našim klientem. Souhlas v takovém případě není součástí
obchodních podmínek, ale vždy si od Vás případně souhlas vyžádáme samostatně. Uvedením e-mailové
adresy do políčka „Vložte e-mail“ a kliknutí na tlačítko OK na úvodní stránce webu www.peknydomov.cz je souhlas udělen. Souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat na e-mailové adrese:
tsm@tsmvyskov.cz, info@pekny-domov.cz, případně písemně na naší adrese uvedené výše.
Toto se netýká ukládání souborů cookies. Postup pro odvolání souhlasu s ukládáním souborů cookies
najdete v oznámení o ochraně osobních údajů v části týkající se ukládání souborů cookies (záložka
„Cookies“).

Předávání osobních údajů třetím osobám
Osobní údaje jsou, pro zajištění výše popsaných účelů, předávány třetím subjektům a jsou jimi
zpracovávány, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením
a zákonem, ev. na základě dohody o mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům.
Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi
zpracovány, jsou:
- IT technik z důvodu zajištění plynulého chodu informačních systémů.
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů mohou být dále orgány finanční správy, inspektoráty, Policie ČR, soudy či jiné příslušné úřady
a orgány státní správy v případech, kdy je nám tato povinnost uložena obecně závaznými právní
předpisy.
Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

Jak dlouho si ponecháme Vaše osobní údaje?
Vaše e-mailová adresa je z našeho systému smazána v případě, že si více něž jeden rok neobjednáte žádné
zboží. Nabídku však zasíláme pouze našim zákazníkům nebo těm, kteří se dobrovolně přihlásili k odběru
novinek. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu elektronické pošty můžete kdykoliv odvolat
formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu (info@pekny-domov.cz) nebo prostřednictvím

odkazu v obchodním sdělení. Rovněž tak můžete vznést námitku a my obratem rozesílání reklamních
sdělení ukončíme.

Jak se můžete bránit proti zpracování osobních údajů námi?
Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů námi, máte možnost uplatnit Vaše práva, o kterých
Vás informujeme níže. Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail:
posta@uoou.cz. Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě,
pokud je zpracováváme pro náš oprávněný zájem, kterým je právě zasílání obchodních sdělení, vedení
databáze zákazníků a pro případné soudní řízení. Osobní údaje po vznesení námitky nezpracováváme,
pokud Vám neprokážeme, že naše důvody pro zpracování převažují nad Vašimi důvody, nebo údaje
potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti
zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, kam spadá i zasílání obchodních sdělení,
nebudeme posuzovat naše oprávněné zájmy a Vaše údaje zpracovávat nebudeme. Námitku můžete
vznést buď na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na: info@pekny-domov.cz.

Na co všechno máte právo?
1. Právo na informace
Vaše hlavní právo je právo na informace, zejména zda, proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše
osobní údaje. K tomuto slouží tento dokument, který právě čtete. Nedochází u nás k automatizovanému
rozhodování. Pokud byste chtěli získat jakékoli další informace, včetně níže uvedených práv, kontaktujte
nás na e-mailu: info@pekny-domov.cz.
2. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům a rovněž sdělení informací, zda a případně za jakým účelem
Vaše osobní údaje zpracováváme. O tomto Vám vydáme potvrzení na Vaši žádost. V případě, že chcete
využít tohoto práva, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info@pekny-domov.cz.
3. Právo na opravu
Máte právo na to, abychom opravili bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
V případě jakýchkoli nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na e-mailu: info@pekny-domov.cz. Obratem
Vaše osobní údaje opravíme.
4. Právo na výmaz (být zapomenut)
Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud:
- osobní údaje již nejsou potřebné,
- odvoláte svůj souhlas, pokud jste nám jej udělil,
- vznesete námitky proti zpracování,
- osobní údaje zpracováváme protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
5. Právo na omezení zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat omezeně, pokud:
- budete popírat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření přesnosti,
- je zpracováváme protiprávně, nepřejete si jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití ,
- osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete/me je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

- vznesete námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, jestli převažují Vaše nebo naše
oprávněné zájmy nad dalším zpracování osobních údajů
6. Právo na přenositelnost údajů
Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení GDPR, zejména
pak právo získat své osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu. Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování. V případě zájmu o přenositelnost nás neváhejte kontaktovat
na e-mailu: info@pekny-domov.cz.
7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování. U nás neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.
8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku
Rovněž se kdykoli můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.
Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést buď na naší adrese uvedené výše, nebo emailem na: info@pekny-domov.cz.
9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva
a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví,
informace o porušení Vám předávat nemusíme.
10. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto
souhlasu zpracovávány. Souhlas můžete odvolat na naší adrese uvedené výše, nebo e-mailem na
info@pekny-domov.cz.

