Zásadách ochrany osobních údajů
ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Provádíme zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy
s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením
takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné
pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování na základě
oprávněného zájmu.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Martin Petráček, se sídlem Na Tržišti 23, 50901
Nová Paka, identifikační číslo: 73998907 (dále jen „správce“ nebo „poskytovatel“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Martin Petráček, se
sídlem Na Tržišti 23, 50901 Nová Paka, adresa elektronické pošty admin@lives.cz, telefon
+420 775 902 735.
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a ÚČEL
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto
zpracování je nezbytné pro:
• splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem
před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení“);
• splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1
písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci
obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
včetně doručení zboží a poskytnutí služeb a řešení práv z odpovědnosti za vady, či
provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících
veřejnoprávních povinností správcem.
2.2 Pokud u nás objednáte služby nebo zboží nebo s námi uzavřete smlouvu, uchováme
Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných službách na základě našeho
oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a
kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola
řádného poskytování našich služeb. Dále za účelem zasílání další vzájemné komunikace a
nabídek e-mailem; naším oprávněným zájmem je udržování obchodního vztahu a
propagace našich produktů a služeb.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze
smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně
závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat 10 let daňové doklady). U
zákazníků (včetně potencionálních zákazníků) služeb poskytovatele, je poskytovatel
oprávněn, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační,
kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s poskytovatelem po dobu
10 let a případné následné dotčené období od dne ukončení poslední smlouvy nebo
komunikace s poskytovatelem. Osobní údaje poskytovatel smaže (nebo provede
anonymizaci) nejpozději do 6 měsíců po uplynutí doby v předchozí větě.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Příjemci osobních údajů mohou být osoby:
• Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby související s provozem a plněním (např. registrátor domén),
• zajišťující marketingové služby,
• účetní, daňový poradce, advokátní kancelář,
• příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností
vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné
příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní
předpisy.
4.2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
mailingových služeb (Google), úložiště dat a souborů (Google, Dropbox, Microsoft) a
analytických nástrojů (Google), emailing (Amazon, Irsko).
4.3 Většina osobních údajů a dat je uchována v České republice - servery, kde jsou data
uchovávána, se nachází v datacentrech společností Master Internet s.r.o. v Brně.
5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k
Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě
omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je
nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních
údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

