
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Zpracováno v souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 „GDPR“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

My, společnost KAFEC BRAND s.r.o., IČ: 243 11 570, se sídlem Orlí 491/16, Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, oddíl C, vložka 105239 (dále jen „KAFEC BRAND“) bychom Vás tímto rádi informovali o způsobu, jakým zpracováváme Vaše 
osobní údaje, které získáváme v souvislosti s registrací zákaznického účtu www.kafec.cz.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek je:
Obchodní společnost: KAFEC BRAND s.r.o.

IČ: 243 11 570

sídlo: Orlí 491/16, Brno

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 105239

pověřenec: společnost KAFEC BRAND nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, a proto tak neučinila

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

U fyzických osob zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení;
e-mailovou adresu;
adresu bydliště;
telefonní číslo.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je využití pro benefitní / zákaznický účet MůjKAFEC a práci s newsletterem (pravidelném zasílání novinek a 
aktualit). Při registraci nového zákaznického účtu je vyžadován souhlas pro zpracování osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu vaší platnosti zákaznické registrace.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává výhradně společnost KAFEC BRAND.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, společnost KAFEC BRAND vede záznamy o činnostech zpracování osobních
údajů.
Při zpracování osobních údajů ze strany společnosti KAFEC BRAND nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném 
zpracování bez lidského posouzení ani profilování, které by mělo právní účinky nebo se jinak mohlo významně dotýkat subjektů údajů, jejichž 
osobní údaje jsou takto zpracovávány.
Vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost KAFEC BRAND přijala všechna nutná a vhodná technická, bezpečností, administrativní a právní opatření za účelem ochrany Vašich 
osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou chráněny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k nim, stejně jako jsou chráněny před 
ztrátou, zničením, odcizením, neoprávněným přenosem, neoprávněným zpracováním a dalšími způsoby zneužití. Všechny osoby, které 
přichází do kontaktu s Vašimi osobním údaji v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí 
vyplývající z příslušných právních předpisů, případně mlčenlivostí vyplývající ze smluvní povinnosti.

http://www.kovozoo.cz/


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Společnost KAFEC BRAND zpracovává získané osobní údaje transparentním, zákonným a korektním způsobem za dodržení všech zásad 
stanovených GDPR (čl. 5 a násl. GDPR). V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás chceme upozornit na Vaše práva, která jako 
subjekt údajů můžete za předpokladu naplnění požadavků stanovených GDPR a souvisejícími právními předpisy uplatnit u společnosti KAFEC 
BRAND, konkrétně se jedná o následující:

právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);

právo na opravu zpracovávaných osobních údajů (čl. 16 GDPR);

právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů (čl. 17 GDPR);

právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);

právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR);

právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 GDPR – pozn. v tomto případě není využitelné, jelikož souhlas se 
zpracováním osobních údajů není vyžadován);

právo vznést námitku (čl. 21 GDPR).

Podrobnosti o výše uvedených právech a způsobu jejich uplatnění naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů zde. V případě využití 
Vašich práv uvedených výše se můžete obracet na společnost KAFEC BRAND coby správce s dotazem nebo stížností, a to písemně na adresu 
sídla společnosti, příp. telefonicky nebo e-mailem na kontaktní adresy uvedené v bodu 1.1.
Se stížností se můžete obrátit rovněž na dozorový orgán v oblasti ochrany osobních údajů, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00; bližší informace naleznete rovněž na jejich webových stránkách uoou.cz.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.1.2022 a jsou k dispozici na těchto webových stránkách; zásady budou v případě 
potřeby aktualizovány.

http://www.uoou.cz/
https://www.kovozoo.cz/smernice-o-ochrane-osobnich-udaju-a-jejich-zpracovani/
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