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Zásady ochrany osobních údajů ZAPNI TV
Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme
subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách
ochrany soukromí subjektů údajů, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění
informační povinnosti ZAPNI.TV (dále jen „ZAPNI“), jako správce dle čl. 13 GDPR.
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost ZAPNI.TV s.r.o., IČ: 03919374.
ZÁKLADNÍ POJMY
GDPR
Je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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 účinné od 25. 5. 2018.
Subjekt údajů
Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Osobní údaj
Osobním údajem se ve smyslu tohoto nařízení rozumí veškeré informace o identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy o subjektu údajů.
Zvláštní osobní údaj
Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických
názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování
genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o
zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
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Zpracování osobních údajů
Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo
soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez
pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování,
uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření
nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce
Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování
osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.
Zpracovatel
Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci,
agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Dozorový úřad
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“)
www.uoou.cz.
Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování
Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma
rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu,
spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů,
zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho
pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů,
spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE
V případě nákupu zboží přes e-shop bude společnost ZAPNI zpracovávat osobní údaje zákazníka v
rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, fakturační adresa a adresa pro
doručení zboží.
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ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Plnění smlouvy, dodání, reklamace a spory
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost ZAPNI provádět za účelem
realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, případné reklamace a případnými
soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Pokud bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v
objednávce, pak společnost ZAPNI poskytne osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení,
telefonický kontakt, e-mailovou adresu a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci.
Společnost ZAPNI může pověřit zpracováním osobních údajů zákazníků třetí osobu. Osobami výše
uvedenými jsou společnost DPD a obchodní uskupení ZAPNI.
Podpora prodeje našich produktů a souvisejícího marketingu
Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat za účelem přímého marketingu a zasílání newsletteru,
kdy takovýmto právním důvodem zpracovávání vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem dle čl.
6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, kdy jste u nás zakoupili
produkt, případně využili některou z našich služeb.

Tyto ZOOU nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

V Praze dne 13.6.2019

ZAPNI.TV s.r.o.
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