
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Společnost: PS Plasty CZ s. r. o. 

Sídlo: Háj 396 - Průmyslová zóna A, 798 12 Kralice na Hané 

IČ: 27675483, DIČ: CZ27675483 

e-mail: info@obaly2go.cz 

telefon: +420 605 795 777 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ 

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování 
objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění 
(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím 
rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění 
smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující. 

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím 
zpracovatelům/správcům: 

1. smluvnímu dopravci GLS, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem 
dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, 
adresa, e-mail, telefonní číslo; 

2. provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenos� 
s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. 
Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. 
f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenos� kupujícího 
s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání 
obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnos� 
(č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel 
portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem 
vygenerování a zaslání dotazníku spokojenos� ve smyslu Podmínek programu Ověřeno 
zákazníky dostupných ZDE. Pro� zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno 
zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnu�m dalších dotazníků pomocí odkazu 
v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán; 

3. vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné 
výjimky TRA (Transac�on Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z �tulu 
oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být 
poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, 
dodací adresa. 
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DOBA ULOŽENÍ 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, 
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po dobu 
poskytnuté záruky smluvní. 

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost 
uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, 
kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků 
(č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová 
povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu. 

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 
Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se 
plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2021, musí být faktura 
uchována do konce roku 2031). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení 
a adresu. 

PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo: 

1. na přístup k osobním údajům, které se stává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní 
údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat 
přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR; 

2. na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnu�m k účelům 
zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnu�m 
dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR; 

3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu 
vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění 
smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování; 

4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR; 

5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR; 

6. vznést námitku pro� zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR. 

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději 
do 15 dnů od obdržení žádosti. 

Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním 
údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, 
pokud o ni kupující požádá. 

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost. 

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně 
k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 



JAK POŽÁDAT O VYMAZÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT) 

Na žádost kupujícího správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, 
jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy; O vymazání osobních údajů může kupující 
požádat napsáním žádosti na e-mail: info@obaly2go.cz 

VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ, PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ REKLAMNÍM 
A SOCIÁLNÍM SÍTÍM 

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako 
cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo 
pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení 
našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve 
chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po 
nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie 
vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které 
mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho 
počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích 
budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení 
nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto 
dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání. 

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají: 

• iden�fikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných 
návštěvách; 

• zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu; 

• se zajištěním bezpečnos�, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení 
k našemu webu a nejedná místo vás; 

• evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součás� našeho webu. 

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém 
prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám 
nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby. 

Dále do vašeho zařízení: 

• ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují: 

o sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet sta�s�ky 
a přehledy a měřit účinnost reklamy; 

o zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality; 

o přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně 
produkty, které jste si již prohlédli, a zobrazovat vám další nabídky na míru na našem 
webu; 

• umožňujeme uložit cookies tře�m stranám, které je mohou použít: 

o ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách; 
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o pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních 
sí� na jiných webových stránkách, než je náš web; 

o k propojení se sociálními sítěmi. 

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na 
jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje 
o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.   

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme: 

1. Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. 
přihlašování, využívání služeb apod.  

2. Google Analy�cs – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních sta�s�k 
o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google 
LLC. Podmínky pro zpracování dat službou Google Analy�cs. 

3. Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé, remarke�ngové a konverzní. Podmínky zpracování 
dat službou Facebook. 

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to 
ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu. 

Po našem upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo 
kliknete na tlačítko „Přijmout“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto 
cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.  

Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sí�m 

Pokud navštívíte web www.obaly2go.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě 
našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem: 

• získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se 
vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb 
pro vás; 

• vytváření sta�s�k a přehledů, zejména sledování návštěvnos� našeho webu, jeho jednotlivých 
stránek a měření účinnos� reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efek�vity 
našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat 
další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme pseudonymizované údaje 
předat našim partnerům pro zúčtování provizí. 

• testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům 
s funkčnos� těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek 
z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb 
pro vás; 

• předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnos� i bezpečnos� vašich dat; naším 
oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost 
vašich dat. 
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Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje: 

• IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými 
zařízeními v sí� internet); 

• operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; 

• prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; 

• adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje 
uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit 
námitku. 

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy 
bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám 
zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka 
pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme 
z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy 
každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto 
účely navíc údaje o vašich objednávkách. 

 

Dne 25.01.2022 


