INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ PŘI DISTANČNÍM PRODEJI ZBOŽÍ
SPOLEČNOSTI BAUHAUS k.s.
V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) (dále také jako „GDPR“).
1. ÚVOD
Společnost BAUHAUS k.s., IČ: 494 35 388, se sídlem Brno, Strážní 852/7, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, sp. zn. A 5321, jakožto strana prodávající při distančním prodeji zboží (dále také jako „Správce“) zpracovává osobní údaje
subjektů údajů – fyzických osob, které:
- Distančním způsobem, tj. způsobem prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, zakoupily zboží Správce uvedené v katalogu
na internetových stránkách Správce www.bauhaus.cz., a to:
- identifikační osobní údaje zákazníka, platební osobní údaje zákazníka, korespondenční a komunikační osobní údaje
zákazníka (dále také jako „osobní údaje“)
Správce dbá na to, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a dále na to,
aby osobní údaje byly zpracovávány pouze v rozsahu nezbytně nutném. Správce dbá rovněž na to, aby osobní údaje byly řádně
zabezpečeny a aby při jejich zpracování byla dodržena veškerá pravidla stanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti
nakládání s osobními údaji.
2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost BAUHAUS k.s., IČ: 494 35 388, se sídlem Brno, Strážní 852/7, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. A 5321.
Správce je možné kontaktovat na adrese jeho sídla, emailové adrese: osobniudaje@bauhaus.cz či na telefonním čísle: +420 538 725 600.
3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Kupní smlouva
Správce zpracovává osobní údaje zejména za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy (tedy proto, aby Správce mohl
zákazníkovi dodat zboží zakoupené zákazníkem distančním způsobem).
Právním základem zpracování osobních údajů za tímto účelem je plnění smlouvy, jejíž stranou je příslušný zákazník jakožto
subjekt údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
3.2. Právní povinnosti Správce
Správce zpracovává osobní údaje rovněž za účelem plnění právních povinností Správce vyplývajících z příslušných právních
předpisů (např. účetní a daňové zákony, zákon na ochranu spotřebitele apod.) včetně povinnosti Správce být schopen
doložit, že zpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s GDPR).
Právním základem zpracování osobních údajů za tímto účelem je splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
3.3. Oprávněné zájmy Správce
Správce dále zpracovává osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (plynoucích zejména
z uzavřené kupní smlouvy).
Právním základem zpracování osobních údajů za tímto účelem je oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
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4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, kteří budou schopni zajistit dostatečné zabezpečení osobních údajů, přičemž
takovými kategoriemi příjemců budou subjekty poskytující účetní služby, právní služby, poštovní a přepravní služby, IT služby,
provozovatelé platebních bran, správci domén, poskytovatelé technické podpory.
5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních
základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního
základu.
5.1. Kupní smlouva
			 Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou Správcem zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne zániku poslední
			 z povinností sjednaných či plynoucích z kupní smlouvy.
5.2. Právní povinnosti Správce
			 Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou Správcem zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti
			 Správce stanovené obecně závaznými právními předpisy.
5.3.
			
			
			
			
			

Oprávněné zájmy Správce
Osobní údaje zpracovávané za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude Správce zpracovávat po dobu
existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí příslušné promlčecí lhůty dle obecně
závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, které se bude
týkat práv a/nebo povinností plynoucích z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto
účelu před pravomocným skončením takového řízení.

Bezodkladně po uplynutí výše uvedených dob pro zpracování osobních údajů, nejpozději však do konce kalendářního měsíce
následujícího po uplynutí příslušné doby zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování,
anonymizuje či zlikviduje.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany Správce náleží zákazníkovi následující práva:
6.1.
			
			
			
			

Právo na přístup k osobním údajům
Správce je povinen poskytnout zákazníkovi na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů (zejména
účel zpracování, kategorie osobních údajů, doba jejich zpracování a zdroj osobních údajů). Zákazník je oprávněn požadovat
rovněž kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však Správce oprávněn požadovat po
zákazníkovi přiměřený poplatek odpovídající vynaloženým administrativním nákladům spojeným s jejím poskytnutím.

6.2. Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
			 V případě, že Správce zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, je zákazník oprávněn požadovat jejich opravu
			 a doplnění.
6.3. Právo na výmaz osobních údajů
			 Zákazník je oprávněn požadovat, aby Správce vymazal osobní údaje, které se zákazníka týkají, pokud je dán jeden
			 z následujících důvodů:
			 (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo
			 (ii) zpracování osobních údajů je protiprávní, nebo
			 (iii) zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody
					 pro zpracování osobních údajů, nebo
			 (iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, nebo
			 (v) je odvolán případně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.
			
			 Právo na výmaz osobních údajů zákazníka naopak nepřísluší v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění
			 právní povinnosti Správce nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce či pro archivační účely.
6.4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
			 Zákazník je oprávněn kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného 			
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zájmu Správce. Při vznesení takové námitky Správce posoudí, zdali zájem na ochraně osobních údajů zákazníka převažuje 			
nad oprávněným zájmem Správce, pro který jsou osobní údaje ze strany Správce zpracovávány. V případě, že Správce 			
dospěje k závěru, že zájem na ochraně osobních údajů zákazníka převažuje, přestane osobní údaje zákazníka pro tento účel 			
zpracovávat.

6.5. Právo na omezení zpracování osobních údajů
			 Právo na omezení zpracování osobních údajů zákazníka přísluší pouze v případě:
			 (i) kdy zákazník vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu 			
				Správce, nebo
			 (ii) zpochybňování přesnosti zpracovávaných osobních údajů, nebo
			 (iii) protiprávního zpracování osobních údajů ze strany Správce a současného odmítnutí jejich výmazu ze strany zákazníka, nebo
			 (iv) kdy Správce nepotřebuje osobní údaje pro daný účel zpracování, ale zákazník přesto bude osobní údaje požadovat pro
					 určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.
			
			

V případě splnění kterékoliv z výše uvedených podmínek Správce osobní údaje zákazníka dočasně znepřístupní a po určitou
dobu nebude zpracovávat.

6.6.
			
			
			

Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Zákazník je oprávněn se kdykoliv obrátit se stížností nebo podnětem týkajícím se zpracování jeho osobních údajů
na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00,
webové stránky www.uoou.cz.

7. COOKIES A DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Bližší informace o tzv. cookies a dalších technických údajích zpracovávaných při návštěvě internetových stránek Správce jsou uvedeny
v samostatném dokumentu dostupném na www.bauhaus.cz.
8. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovat v souladu s čl. 2. výše.
Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných
na www.uoou.cz.
BAUHAUS k.s.
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