
Ochrana osobních údajů 
V souladu s novým Obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů informuje společnost  

BeSt Home Service s.r.o., IČO: 284 43 241, se sídlem Západní 192, 251 63  Kunice  

o zpracování a nakládání s osobními údaji:

PROHLÁŠENÍ O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

1.1. Pro účely zajištění obchodní činnosti, tedy zejména pro plnění Vašich objednávek,
odpovědí na Vaše dotazy a poptávky jsme nuceni zpracovávat osobní údaje
kupujících, zejména:

• U fyzických osob: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické
pošty, telefonní číslo a dodací adresa

• U právnických osob a fyzických osob-podnikatelů: jméno a příjmení, název
společnosti, sídlo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa

 (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

1.2. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou a dbáme na 
dodržování zásad maximální bezpečnosti ochrany dat. Vaše osobní údaje 
považujeme za důvěrné a dále je nesdílíme, resp. sdílíme jen v takových případech, 
kdy to vyžaduje právní řád ČR (např. zákon o účetnictví, atd.). 

1.3. V rámci naší společnosti přichází do styku s Vašimi osobními údaji pouze 
zaměstnanci zpracovávající Vaši objednávku a zaměstnanci zodpovědní za tvorbu 
účetních dokladů. Vaše identifikační údaje potřebné k zajištění dopravy zboží do 
místa určení dále zpracovávají osoby zajišťující distribuci Vámi objednaného zboží 
na místo určení. 

1.4. Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám za účelem zasílání obchodních 
sdělení, ani pro jiné účely. 

1.5.  Zpracovatele dat, resp. společnosti, kteří mohou přijít do styku s Vašimi osobními 
údaji (např. daňoví poradci, účetní) vybíráme pečlivě, vždy dbáme na jejich shodu s 
GDPR a na vyžádání Vám je sdělíme. 

1.6. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům: 

• Vyžádat si  informace o druhu zpracovávaných osobních údajů
• Vyžádat si  informace o způsobu zpracování osobních údajů
• Zažádat o opravu, event. o výmaz těchto osobních údajů



• V případě pochybností o správném způsobu  zpracování Vašich osobních
údajů, které by bylo v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a
odstranění nedostatků

 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav

 pokud tak nebude učiněno, obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů

1.7.  Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právním řádem ČR. Osobní údaje 
jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo tištěné 
v podobě neautomatizovaným způsobem. 

UKLÁDÁNÍ COOKIES 

 2.1.    Na našich stránkách můžeme zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby se usnadnilo 
  poskytování služeb  informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 
 95/46/ES o účelu "cookies" či   podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům 

  byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.   
  Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly  
  ukládány do jejich koncových zařízení  např. tím, že nastaví ve svém prohlížeči  
  funkci anonymního prohlížení.    
  Pro firemní účely sbíráme data i prostřednictvím služby Google Analytics. 

 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

 3.1   Vaše údaje (zejména e-mail) můžeme uchovávat pro zasílání informací souvisejících 
         s nabídkou zboží a služeb. Pokud nebudete se zasíláním těchto nabídek na Vaši  
         elektronickou adresu souhlasit, zašlete nesouhlas na naši elektronickou adresu. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE PRO ŘEŠENÍ ZÁLEŽITOSTÍ V SOUVISLOSTI S OCHRANOU 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

BeSt Home Service, s.r.o. 
Západní 192 
25163  Kunice 
E-mail: info@bydletezdrave.cz 
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