
I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto zásad se rozumí:
● Provozovatelem Algodos s.r.o., identifikační číslo 09885838, se sídlem L. B.

Schneidera 381/30, České Budějovice 37001. Česká republika, e-mail:
info@algodos.cz,

● Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo,
identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající
fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu
zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Uživatele (jak je tento definován níže)
souvisejících se zpracováním jejich Osobních údajů.

Zpracování Osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, které správce provádí pouze za určitým účelem a z daného
pohledu toto zpracování činí systematicky.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
● plnění smlouvy a poskytování služeb;
● splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační);
● marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele
● ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Zpracovatel je pak subjekt, jehož si správce
najímá pro možnost provádění zpracovatelských operací s osobními údaji, jimiž je správcem
pověřen (provozovatele technologií, osoby zabezpečující dopravu zboží a zajišťující
zabezpečení webových stránek, IT specialisté, účetní apod).

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný formulář z informačního
webu www.algodos.cz (dále jen „Uživatel“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného objednávkového formuláře započne
zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

Pokud Uživatel neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s
Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této
souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se lhůtou bezprostředně nutnou pro plnění
účelu činnosti Správce. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu
údajů po dobu trvání tohoto souhlasu. Správce má právo osobní údaje zpracovávat i po
dobu potřebnou k vymáhaní práv Správce vůči subjektu údajů.
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Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě
e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let
počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi
Provozovatelem a Uživatelem.

Osobní údaje – telefonní číslo a e-mail- budou zpracovávány pro účely marketingových
a obchodních sdělení po dobu evidence Uživatele a dále po dobu 12 měsíců po jejím
skončení, pokud nebude souhlas kdykoliv Uživatelem odvolán.

Uživatel je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.

Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování
Osobních údajů.

Osobní údaje Uživatelů nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani
mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným
způsobem.

III. Práva uživatele související se zpracováním

Právo na odvolání svého Správci uděleného souhlasu (kdykoliv)

Právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od Správce informaci/potvrzení, zda jsou
jeho osobní údaje zpracovávány či nikoliv. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, pak má
subjekt údajů právo získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních
údajů, příjemcích osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Má možnost požadovat
od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku, podat stížnost u
dozorového úřadu. Získat veškeré dostupné informace o zdroji svých osobních údajů, pokud
je neposkytl sám subjekt údajů.

Právo na opravu nepřesných údajů – Správce má povinnost zabývat se žádostí subjektu
údajů, požaduje-li jejich opravu

Právo být zapomenut/na výmaz, tj. povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je
splněna alespoň jedna podmínka:   a) osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely

● subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuji žádný právní důvod zpracování
● subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů
● osobní údaje byly zpracovány protiprávně
● osobní údaje musí být vymazány ke splnění právních povinností

A další práva stanovená GDPR.



IV. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí
právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K
řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a
Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za
účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních
údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel
informuje Uživatele e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

S dotazy k ochraně osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na: info@algodos.cz.

Tyto Zásady nabývají účinnosti 16. 04. 2021.
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