Podmínky ochrany osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely
zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového
obchodníka.

Ochrana osobních údajů
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
• Správcem Vašich osobních údajů je společnost specSHOP s.r.o. (dále jen „správce“).
• Kontaktní údaje správce jsou následující: specSHOP s.r.o. , Lonkova 510, 530 09 Pardubice
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů
ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) 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“).
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za pronájem systému,
obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
• Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání
Vašeho souhlasu se zpracováním
osobních údajů (pro tento účel zpracování).
DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy
Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel ehsopového systému Webareal), firma Unihost s.r.o. (správce
serverů) a firma Casablanca INT (provozovatel datového centra), Heureka Shopping s.r.o. (zpracování
emailu pro zasílání emailového dotazníku spokojenosti), Platební brána Comgate (umožňující platbu
katrou) a zaměstnanci společnosti specSHOP s.r.o.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
• 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.

• Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však
není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš
souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu obchod@specshop.cz
• Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
• Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či
smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018

Cookies
Jako cookies je označován malý soubor dat, který server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači
uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies
běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. a
zjednodušují tak používání internetových stránek. Soubory cookies tak pomáhají např.:

●
●
●
●

ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími
obtížemi;
při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme
co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení
stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na
zboží, o které nemají zájem.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu
soukromí.

Používání cookies
Máte možnost přijímat nebo odmítat cookies úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Může se však stát, že
nebudete moci využívat všechny interaktivní vlastnosti našich stránek, když jsou cookies zakázány.
Funkční cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako
navigace stránky atd. Webová stránka bez nich nemusí správně fungovat. Zároveň umožňují, aby si
webová stránka zapamatovala informace jako je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se
nacházíte.
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají
webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je
zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele. A tím i hodnotnější pro
vydavatele a inzerenty třetích stran.

Co mohu udělat k tomu, abych řídil cookies, které jsou uloženy na mém počítači? Existuje řada způsobů
na řízení cookies. Jestliže používáte různé počítače na různých místech, budete potřebovat zajistit,

aby byl každý prohlížeč upraven tak, aby vyhovoval vašim preferencím co se týče cookies. Některé
moderní prohlížeče mají vlastnost, která bude analyzovat politiku ochrany soukromí internetových
stránek a umožní uživateli kontrolovat jeho potřeby soukromí. Ty jsou známy jako charakteristiky "P3P"
(Privacy Preferences Platform).
Můžete snadno smazat všechny cookies, které byly instalovány v adresáři cookies vašeho prohlížeče.
Například jestliže používáte Microsoft Windows Explorer:

●
●
●
●
●
●
●
●

Otevřete 'Windows Explorer'
Klikněte na tlačítko „Hledat“ na tool baru
Napište "cookies" do pole hledání pro 'Adresáře a soubory'
Zvolte 'Můj počítač' v poli 'Prohledat'
Klikněte na 'Hledat'
Klikněte dvakrát na adresáře, které se našly
'Vybrat' jakýkoliv soubor cookies
Stiskněte tlačítko 'Smazat' na klávesnici

Jestliže nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, pak byste měli najít „cookies" ve funkci „nápověda“ pro
informace, kde najdete váš adresář cookies.

Více o cookies
Pro více informací prosím navštivte část o řízení cookies
na www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.com.

