Informační povinnost provozovatele podle čl. 13 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") v souladu s
§ 16. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon").
Dne 28.11.2018 v Brně

Provozovatel:

MSJ interiér s.r.o.
se sídlem Bystrc. ev. č. 990, 635 00 Brno
IČO: 076 62 521
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
Brno, oddíl C, vložka 109318
(Dále jen "Provozovatel")

I. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro tyto účely:
a. Marketingové zasílání newsletterů na základě oprávněného zájmu
provozovatele (přímý marketing);
b. Uzavírání kupní smlouvy na dálku prostřednictvím e-shopu
provozovatele;
c. Uzavírání kupní smlouvy přímo na provozu provozovatele.
Doba zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely je určena v rozsahu:
d. 10 let na zpracování osobních údajů pro marketingové účely podle
odst. I písm. a) tohoto dokumentu,
e. 5 let ode dne uzavření kupní smlouvy dle odst. I písm. b) a písm. c)
tohoto dokumentu.
II. Zpracování osobních údajů podle odst. I písm. b) je třeba na uzavření smlouvy. V
případě, že dotyčná osoba neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít kupní
smlouvu.
III. Dotyčná osoba má právo na přístup ke svým datům. Na základě žádosti dotyčné
osoby vystaví provozovatel potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje dotyčné
osoby, které se jí týkají. Pokud provozovatel tyto údaje zpracovává, vystaví na žádost
kopii těchto osobních údajů dotčené osoby.
IV. Vystavení první kopie podle odst. III je bezplatné. Za jakékoli další kopie, o které
osoba požádá, bude provozovatel účtovat poplatek odpovídající správním nákladům,
které mu s vystavením kopie vzniknou. Pokud osoba požádá o informace formou
elektronických prostředků, budou jí poskytnuty v běžně používané elektronické
podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádá o jiný způsob.
V. Dotyčná osoba má právo na opravu osobních údajů, pokud o ní provozovatel
eviduje nesprávné osobní údaje. Zároveň má dotyčná osoba právo na doplnění

neúplných osobních údajů. Provozovatel provede opravu, případně doplnění osobních
údajů bez zbytečného odkladu poté, co ho dotyčná osoba požádá.
VI. Dotyčná osoba má právo na vymazání osobních údajů, které se jí týkají, za
předpokladu, že:
a./ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly
nebo jinak zpracovány;
b./ dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání
provádí,
c./ subjekt údajů odmítá zpracovávání osobních údajů podle odst. XVIII,
d./ osobní údaje zpracovány nezákonně,
e./ je důvodem pro výmaz splnění povinnosti zákona, zvláštního předpisu
nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo
f./ osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační
společnosti osobě mladší 16 let.
VII. Dotyčná osoba nebude mít právo na výmaz osobních údajů za předpokladu, že je
jejich zpracování nezbytné:
a./ na uplatnění práva na svobodu projevu a na informace;
b./ na splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo na splnění
úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené
provozovateli,
c./ z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,
d./ pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo
historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné,
že právo na výmaz znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení
cílů takového zpracování, nebo
e./ na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
VIII. Provozovatel provede výmaz osobních údajů dotčených osob na základě žádosti,
a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí, že žádost dotyčné osoby je
opodstatněná.
IX. Dotyčná osoba má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
a./ napadne správnost osobních údajů námitkou podle odst. XVIII, a to
během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních
údajů;
b./ zpracování je protizákonné a dotyčná osoba žádá namísto výmazu
osobních údajů omezení jejich použití;
c./ provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale
potřebuje je dotyčná osoba na prokázání, uplatňování nebo obhajování
právních nároků;
d./ dotyčná osoba zpochybnila zpracovávání osobních údajů na základě
oprávněného nároku provozovatele, a to až do ověření, zda oprávněné
důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody
dotyčné osoby.
X. Pokud dotyčná osoba žádá o omezení zpracování jejích osobních údajů,

provozovatel nebude s dotčenými údaji provádět žádné zpracovatelské operace kromě
uchovávání, bez souhlasu dotčené osoby.
XI. Dotyčná osoba bude provozovatelem informována, pokud bude omezení
zpracování těchto údajů zrušeny.
XII. Dotyčná osoba má právo na přenositelnost údajů, což znamená získání
osobních údajů, které poskytla provozovateli, přičemž má právo přenést tyto údaje
dalšímu provozovateli v běžně použitelném a strojově čitelném formátu za
předpokladu, že osobní údaje byly získány na základě souhlasu dotčené osoby nebo na
základě smlouvy a jejich zpracování probíhá formou automatizovaných prostředků.
XIII. Subjekt údajů má právo kdykoli nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních
údajů z důvodů týkajících se její konkrétní situace. Dotyčná osoba může namítat
zpracovávání jejích osobních údajů na základě:
a./ právního titulu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, nebo z právního titulu oprávněného zájmu
provozovatele,
b./ zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,
c./ zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro
statistické účely.
XIV. Pokud dotyčná osoba namítne zpracování osobních údajů pro účely přímého
marketingu podle bodu XIII písm. b), její osobní údaje provozovatel nemůže dále
zpracovávat.
XV. Provozovatel doručenou námitku v přiměřené době posoudí. Provozovatel nesmí
dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na
zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo
důvody pro uplatnění právního nároku.
XVI. Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
pokud bylo zpracovávání osobních údajů založené na tomto právním titulu.
XVII. Dotyčná osoba svůj souhlas odvolá kontaktováním odpovědné osoby se svým
požadavkem jakýmkoli zvoleným způsobem.
XVIII. Zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu však není
jeho odvoláním dotčena.
XIX. Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu pro ochranu
osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že byla porušena její práva v
oblasti ochrany osobních údajů.

MSJ interiér s.r.o.

