Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
Vyplněním objednávky nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete společnosti SARRO s.r.o.
se sídlem Thunovská 18, 118 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze pod sp. zn. C 288193, IČ: 29188288 (dále jen jako “Správce” nebo “Správce osobních údajů”)
využívat Vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a
jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních
údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

I.
Jaké informace o Vás shromažďujeme?
V evidenci objednávek zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu celé jméno, adresa, e-mail, telefon a
údaj o ceně. Tyto údaje nejprve potřebujeme pro vyřízení Vaší objednávky, tedy z důvodu plnění smlouvy.
Po splnění smlouvy využíváme osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v
našem oprávněném zájmu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před možnými
budoucími spory. Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech
práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále
po dobu, po kterou je Sarro s.r.o. povinna, jakožto správce, uchovávat podle obecně závazných právních
předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba
zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při
vytvoření objednávky. Tyto údaje dále využíváme pro zpracování pro marketingové účely. Popisu těchto
osobních údajů se detailně věnujeme níže. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let
od Vaší poslední uskutečněné objednávky.
Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup
umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující
neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu na
info@alchymystique.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy (naplnění části smlouvy uzavřené mezi námi).
Tyto údaje předáváme přepravním společnostem, které pro přepravu využíváme (Uloženka, Česká pošta,
DPD, In-Time). Z důvodů možných reklamací jak ze stran zákazníka, tak ze strany přepravce tyto údaje
zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 10 let od vytvoření objednávky.
Abychom Vám mohli poskytnout náležitou technickou podporu s využíváním našich webových stránek,
ukládáme si i technické údaje o zařízení, které k přístupu na náš web využíváte (prohlížeč, který využíváte,
zařízení, ze kterého přistupuje na náš web a operační systém, který využíváte). Poskytnutí technické
podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu. Tyto informace jsou součástí našich interních logů a k
jinému účelu, než poskytování technické podpory je nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme
udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje o Vás
vymažeme po 5 letech od uskutečnění Vaší poslední objednávky.

II.
Komu osobní údaje předáváme?
Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů.
Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i
služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje
poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v
oblasti ochrany osobních údajů.
V rámci Vaší objednávky proto mohou být osobní údaje předávány dopravním společnostem, např.
Uloženka s.r.o., sídlem a Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve
smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání
neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky
provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem
u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení
využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat
informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků
v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků
pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
Mimo objednávku zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních, analytických a marketingových
systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, jako např.: Google analytics
žádné třetí straně přitom osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.
Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.
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III.
Kde data uchováváme?
Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech datovém centru společnosti Emphos s.r.o., IČ: 01394819.
Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na
stránkách datového centra.
Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému
počtu zaměstnanců, kteří mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci
nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup
omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi
automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

IV.
Jaká Vám GDPR dává práva a jak jich u nás využít
a) Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu
info@alchymystique.cz požádat o zaslání potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. V
případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací
poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v
dokumentu obsahujícím údaje o užívání souboru cookies informovat i o případných třetích osobách, kterým
byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na
veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.
Budeme-li vaše osobní údaje zpracovávat nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na emailovou adresu info@alchymystique.cz upozornit a my bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje
opravíme.

b) Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo
proti takovému zpracování vznést námitky. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu
info@alchymystique.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké
míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních
údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud
Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

c) Právo na omezení práce s osobními údaji
Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich
vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:
•
Dáte-li nám vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich
správnosti.
•
Bude-li zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním
zprávy na e-mailovou adresu info@alchymystique.cz o omezení jejich použití.
•
Nebudeme-li Vaše osobní údaje již potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete
potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
•
Vznesete-li námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody
zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

d) Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:
•
ačkoliv již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
•
Vznesete-li námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat
oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a
svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
•
neoprávněně,
máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností
zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@alchymystique.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali.
Tyto údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon
práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu
prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

e) Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
Požádáte-li nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@alchymystique.cz, abychom Vám poskytli
vaše osobní údaje, které zpracováváme, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově
čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše
osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

f) Podat námitku proti automatizovanému rozhodování
Neprovádíme žádná zpracováni založení na automatizovaném rozhodování

g) Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se
zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás prostřednictvím e-mailu
info@alchymystique.cz. V případě, že ani poté nebudete mít pocit, že jsme vám byli schopni pomoci, máte
samozřejmě právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad
na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách
www.uoou.cz.

V.
Zásady používání souborů cookie
Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.
Co jsou soubory cookie:
Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují
specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě
těchto informací identifikovatelná.
V čem jsou cookies užitečné?

Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování
návštěvníků na webových stránkách;
Základní funkčnosti webových stránek.

•
•

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové
zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst.
1 písm. f) Nařízení.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu –
tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému
sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části
webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu
budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek,
nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se
návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní
podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
•
•
•

Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA;
Smartlook, provozované společností Smartapp.com s.r.o., sídlem Milady Horákové 1957/13,
60200 Brno, IČ: 03668681
Smartstore.com, provozované společností Smartstore ag, sídlem Kaiserstr. 63-65,441 35 Dortmund

VI.
Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto Informace o zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi dokumentu zveřejní
na svých internetových stránkách www.alchymystique.cz a zároveň vám zašle novou verzi těchto
podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

