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Informace o zpracování osobních údajů 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR) 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis1 způsobu jakým dochází ke správě osobních 

údajů zákazníků obchodu s designovými šperky prodejcem Karlou Mokrošovou, IČ: 03687422, která je 

provozovatelem stránek www.jewleryfrombeads.com a úplné seznámení zákazníků s jejich právy. 

Tyto informace platí přiměřeným způsobem i pro prodej realizovaný na účet správce prostřednictvím 

webu www.fler.cz. 

1) Proč potřebujete moje osobní údaje?  

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem řádného expedování Vaší objednávky a pro účely 

řádného výpočtu odvodů státu. 

2) Jaké osobní údaje spravujete? 

a) U každého zákazníka spravujeme jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo (je-li 

poskytnuto), email a případně akademický titul. 

b) Dále spravujeme vaše doplňkové údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete, a to konkrétně 

fotografie, které o své vlastní vůli uveřejníte na našich facebookových stránkách, nebo nám je 

zašlete za účelem zveřejnění. Z průvodního textu fotografií, které nám zašlete za účelem 

zveřejnění musí vyplývat váš souhlas s jejich uveřejněním a zároveň rozsah uveřejnění pro 

který je souhlas udělen. Fotografie bez vašeho souhlasu nemohou být z naší strany uveřejněny.   

 

3) Jak dlouho budete spravovat moje osobní údaje?2 

Spravujeme poskytnuté osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě klientů 

primárně na dobu vyřízení objednávky. 

Po expedici objednávky spravujeme v souladu se zákonnými požadavky.3 Po dobu archivování 

osobních údajů na základě požadavků zákona nejsou údaje jinak využívány ani zpřístupňovány 

s výjimkou orgánů veřejné správy na základě zákona. 

Doplňkové údaje ve smyslu odst. 2), písm. b) jsou spravovány do odvolání vašeho souhlasu s jejich 

poskytnutím, případně do naplnění účelu, za kterým byli poskytnuty (podle toho co nastane dříve).  

4) Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?4 

Správcem osobních údajů je Karla Mokrošová, OSVČ, IČ: 036 87 422, místem podnikání Havířov, 

Šumbark, Letní 7/483. 

Nevyužíváme služeb externích zpracovatelů s výjimkou prodeje realizovaného skrze prodejní 

portál fler.cz (podrobnosti viz čl. 6). 

5) Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji? 

                                                           
1 GDPR čl. 12, odst. 1. 
2 GDPR čl. 13, odst. 2., písm. a) 
3 § 35a, odst. 4., písm. d), zákona č. 582/1991 Sb. 
4 GDPR čl. 13, odst. 1., písm. a) 
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Máte právo být průběžně informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. 

Konkrétně máte právo na informace, za jakým účelem údaje zpracováváme, komu jsou osobní 

údaje zpřístupňovány. Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení 

jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování.  

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo 

zákonem máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). 

V tomto ohledu vás prosíme abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování 

osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili a my vám za to slibujeme, 

že uděláme vše pro to abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku. 

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché 

strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto 

uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě5. 

Více informací o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete na 

internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-

subjektu-udaj/d-27276) 

6) Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům? 

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně 

nutný okruh osob. Přístup ke spravovaným osobním údajům má manager pro správu a evidenci 

osobních údajů.  

V případě, že realizujete svůj nákup prostřednictvím webu fler.cz získá Vaše osobní údaje i 

provozovatel webu, kterým je společnost Fler s.r.o., IČ: 293 79 946, a to v rozsahu, který v rámci 

objednávky uvedete. Podrobnosti o zpracování/správě osobních údajů souvisejících se stránkami 

fler.cz upravují podrobně zásady uvedené na stránkách fler.cz 

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám 

zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu). 

7) Kde jsou moje údaje fakticky uloženy? 

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v zabezpečeném počítači ve vlastnictví správce 

na území ČR, k osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle 

předchozího článku.  

*** 

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů zaměstnanců a pokud 

budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy můžete se kdykoliv obrátit přímo na paní 

Mokrošovou. 

                                                           
5 GDPR čl. 20, odst. 1. 


