
Ochrana osobných údajov 
Platné od 21. mája 2018. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.naradihornig.cz je spoločnosť Nářadí 

Hornig s.r.o. Osobné údaje uchovávame v súlade s platnou legislatívou – zákonom o ochrane 

osobných údajov ČR 101/2000 Sb. v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so 

spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR). 

Nářadí Hornig s.r.o. je spoločnosť registrovaná ako spracovateľ osobných údajov na Úřadě pro 

ochranu osobních údajů (ČR) pod registračným číslom 00070850. 

Aké osobné údaje uchovávame? 

O návštevníkoch nášho webu uchovávame nasledujúce údaje: 

• Názov stránky, z ktorej prišiel na webové stránky Nářadí Hornig s.r.o. 

• Detaily pohybu po jednotlivých stránkach webu Nářadí Hornig s.r.o.  

• Dobrovoľne poskytnuté údaje nesúvisiace s objednávkou (napríklad e-mailová adresa pre 

odber newslettra).  

V prípade objednávky v našom e-shope naviac požadujeme: 

• Fakturačnú a doručovaciu adresu, prípadne názov firmy, IČO a IČ DPH.  

• Telefonický a e-mailový kontakt.  

Prečo uchovávame osobné údaje? 

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich 

z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie 

právnych povinností správcu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Osobné údaje je nevyhnutné poskytnúť správcovi na účel plnenia práv a povinností vyplývajúcich 

z obsahu uzatvorenej zmluvy. 

Ako dlho budeme uchovávať osobné údaje? 

Osobnú údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie práv 

a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú na 

vyriešenie sporov, ktoré majú pôvod v uzatvorenej zmluve. Nie však dlhšie ako 10 rokov alebo do 

odvolania súhlasu subjektu údajov.  

Používame Cookies? 

Webové stránky Nářadí Hornig s.r.o. používajú Cookies na identifikáciu používateľa 

a prispôsobenie uloženého nastavenia stránok (viac informácií o HTTP cookies vo Wikipédii, 

otvorenej encyklopédii). Cookies náš server ukladá cez Váš prehliadač do Vášho počítača. 

Ide o malé súbory, ktoré nám umožnia napríklad zapamätanie obsahu Vášho košíka v prípade 

návratu naspäť na naše stránky, alebo zapamätanie predvoľby zobrazenia a filtrácie kategórií. 

Pomocou Cookies tiež meriame počet návštevníkov nášho webu alebo výkon našich reklamných 

kampaní. 

https://www.naradihornig.cz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.CES
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie


Využitie Cookies je možné vypnúť vo Vašom webovom prehliadači, pre návod využite tlačidlo F1 

a vyhľadajte Cookies v nápovede Vášho prehliadača. 

Ako chránime Vaše osobné údaje? 

S maximálnym dôrazom! Naše elektronické systémy prevádzkujeme na zabezpečených 

a aktualizovaných serveroch s obmedzeným prístupom. Pravidelne upravujeme bezpečnostné 

politiky na dosiahnutie maximálnej možnej miery zabezpečenia. 

E-shop aj ostatné služby poskytujeme cez zabezpečený protokol HTTPS, čo si môžete overiť 

v adresnom riadku svojho prehliadača. 

Vaše osobné údaje sme nikdy nepredali a ani nepredáme externým subjektom na ich ďalšie 

využitie. 

Na čo používame chránené údaje? 

Nami spracovávané osobné údaje používame na úspešné vybavenie objednávok a vlastnú 

marketingovú činnosť na základe zákona Českej republiky č. 480/2004 Sb. o některých službách 

informační společnosti; a na splnenie zákonom stanovených dôvodov (napríklad podľa Zákona 

(ČR) o účtovníctve č. 563/1991 Sb.). Ďalej ich používame na vlastné marketingové aktivity, ako je 

oslovovanie našich súčasných zákazníkov cez e-mailové newslettre alebo reklamné siete. 

Ako odobrať svoj e-mail z databázy zasielaných newslettrov? 

1. V zápätí každého newslettra je odkaz na odhlásenie sa z prijímania newslettrov. 

Prekliknutím dôjde k okamžitému odobratiu adresy zo zoznamu.  

2. Napíšte nám na e-mail info@naradihornig.cz a my Vašu adresu odoberieme zo zoznamu.  

3. Keď máte v našom e-shope používateľský účet, môžete po prihlásení zmeniť nastavenie 

cookies alebo odvolať súhlas so zasielaním newslettra.  

Kto môže mať prístup ku zhromažďovaným údajom? 

Ku nevyhnutne minimálnemu množstvu osobných údajov na zaistenie poskytovaných služieb 

môžu mať mať prístup nasledujúce subjekty, ktoré zmluvne preukázali svoj súlad so zákonnými 

úpravami a zaviazali sa dodržiavať striktné pravidlá pre prácu s osobnými údajmi.  

Odovzdané osobné údaje môžu tieto spoločnosti využívať výlučne pre služby spojené 

s objednávkami v e-shope Nářadí Hornig s.r.o. (napríklad používateľské hodnotenia) alebo 

s marketingovými činnosťami Nářadí Hornig s.r.o. (napríklad zaistenie rozosielania e-mailových 

newslettrov).  

Prístup spojený s vybavením objednávky v závislosti od výberu dopravcu a platby môžu 
mať: 

• Balíkobot, s.r.o., CZ06283799  

• Česká pošta, s.p., CZ47114983  

• General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., CZ26087961  

• Hifour s.r.o., CZ47537841  

• ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261  

Prístup spojený so správou informačných systémov a daňovým poradenstvom môžu mať: 

• FIN-CONSULT, s.r.o., SK2020171967  

• IT-PRO s.r.o., CZ28786921  

mailto:info@naradihornig.cz?subject=Odeberte%20můj%20e-mail%20z%20databáze


• Mgr. Bc. Vladimír Richter, CZ7001012656  

• Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681  

• wpj s.r.o., CZ28860608  

Poskytovanie údajov z dôvodov marketingu realizujeme s: 

• ABUCO ICT s.r.o., CZ29153905  

• Google Ireland Limited, IE6388047V  

• Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727  

• Seznam.cz, a.s., CZ26168685  

• UAB "MailerLite", LT100007448516  

Aké máte práva ohľadne osobných údajov? 

1. Máte právo požiadať, aby sme Vám oznámili, aké osobné údaje o vás spracúvame, na aké 

účely, akým spôsobom a tiež s kým ich zdieľame.  

2. Kedykoľvek môžete požiadať o prístup ku svojim osobným údajom, ďalej žiadať aby sme 

aktualizovali vaše osobné údaje, opravili či vymazali ich (za predpokladu, že to nebude mať 

vplyv na plnenie zmluvy).  

3. Keď nepožiadate o odstránenie vašich údajov, môžeme ich uchovávať po dobu, ktorá je 

nutná na splnenie zmluvy a potom ďalej do skončenia doby, počas ktorej by z nášho 

zmluvného vzťahu mohli plynúť právne spory. Údaje uchovávané na marketingové účely 

môžu byť uchovávané po dobu, keď vám môžu byť ponúknuté služby.  

4. Keď už nebudete mať záujem o  naše e-mailové spravodaje, obchodné ponuky, bulletiny 

a ďalšie informácie, môžete ich odber kedykoľvek odhlásiť v príslušnom e-maile.  

5. Máte tiež možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov u správcu 

alebo podať sťažnosť na úrade dohľadu, ktorým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ČR).  

Ako nás môžete kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov? 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok k politike správy osobných údajov nás neváhajte 

kontaktovať. Keď chcete využiť svoje právo „byť zabudnutý“ a uskutočniť vymazanie svojich 

osobných údajov z našej databázy, pre ktoré neexistuje zákonná povinnosť uchovania, kontaktujte 

nás prosím niektorou nižšie uvedeným spôsobom. 

• Adresa firmy pre tlačenú korešpondenciu: Nářadí Hornig s.r.o., Čsl. Legií 1263, 514 01 

Jilemnice, Česká republika.  

• E-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu: info@naradihornig.cz.  

• Adresa dátové schránky (ČR): bkuurmr.  
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