
Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 
 

 
V těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů ( dále jen “zásady”) společnost 
Nanobala s.r.o. jakožto správce osobních údajů, podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), informuje o tom jaké údaje 
shromažďuje a jakým způsobem je s údaji nakládáno. 
Společnost Nanobala s.r.o. se sídlem Bohuslávky 16, 751  31 Bohuslávky, IČ: 52285111, 
provozovatel internetového obchodu www.nanoimpregnace.cz a webových stránek 
www.nanobala.cz prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s 
nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními ochrany osobních údajů. 
 
 

1. Osobní údaje 
Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, platební 
údaje, e-mail a telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové 
identifikační číslo podnikající fyzické osoby. 
 

2. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
2.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a 
správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 
2.2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky. Pro dokončení 
nákupu (uzavření kupní smlouvy) v našem e-shopu potřebujeme znát Vaše 
identifikační a kontaktní údaje. Zároveň údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího 
možného plnění kupní smlouvy jako je reklamace či vrácení zboží. 
2.3. Na základě souhlasu pro účely registrace uživatelského účtu a pro zasílání 
obchodních sdělení. 
 

3. Doba uchovávání osobních údajů 
3.1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 
vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z 
těchto smluvních vztahů a 10 let od ukončení posledního smluvního vztahu mezi 
Vámi a spol. Nanobala s.r.o. 
3.2. Správce uchovává osobní údaje po dobu vyplývající z jednotlivých právních 
předpisů a zákonů např. daňové doklady jsou uchovávány podle zákona o účetnictví 
563/1991 sb. 
3.3. Správce uchovává osobní údaje po dobu 5 let v případě registrace uživatelského 
účtu, po dobu neurčitou při zasílání obchodních sdělení nebo do odvolání souhlasu s 
jejich zpracováním. 
 

4. Předávání osobních údajů třetím stranám 
Správce předává Vaše osobní údaje třetím stranám pouze je-li to nutné k plnění 
kupní smlouvy nebo na základě jeho oprávněného zájmu. 
Osobní údaje jsou předávány: 
4.1. Dopravcům zajišťujícím dodání objednaného zboží. 
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4.2. Poskytovatelům a zpracovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb 
na základě Vaší objednávky. 
4.3. Osobám nebo společnostem zajišťujícím služby provozování e-shopu. 
4.4. Externí účetní firmě. 
4.5. Orgánům veřejné moci např.policie, fin. úřad atd., z důvodu plnění našich 
zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů. 
 

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí 
Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí. 
 

6. Práva subjektu údajů 
6.1. Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR. 
6.2. Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR. 
6.3. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
6.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR. 
6.5. Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR. 
6.6. Právo vznést námitku proti zpracování údajů dle čl. 21 GDPR. 
6.7. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno 
nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 

7. Soubory cookies 
Správce osobních údajů jakožto provozovatel webové stránky 
www.nanoimpregnace.cz užívá na stránce soubory cookies, a to za účelem: 
7.1 Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se 
návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách 
7.2 Základní funkčnosti webových stránek 
 

8. Zabezpečení osobních údajů 
Osobní údaje jsou přenášeny v šifrované podobě za pomoci kódovacího systému 
SSL a jsou zabezpečeny dalšími technickými a bezpečnostními opatřeními, které 
zajišťují ochranu zpracovávaných údajů před jejich zneužitím. K osobním údajům 
mají přístup pouze pověřené osoby v rámci plnění svých pracovních povinností nebo 
třetí osoby (viz. odst. 4), které jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. 
 

9. Závěrečná ustanovení 
Odesláním objednávky zboží z internetového obchodu potvrzujete, že jste seznámen 
se zásadami ochrany osobních údajů a zároveň tímto udělujete souhlas s jejich 
zpracováním. 
Podrobné informace o zpracování osobních údajů a využití cookies naleznete na 
webových stránkách www.nanoimpregnace.cz - e-shopu společnosti Nanobala s.r.o. 
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018. 
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