PRAVI D LA OCH RAN Y A ZPRACOVÁN Í OSOBN Í CH Ú D AJŮ dle N ař ízení
Evr opsk ého Par lamentu a Rady (EU ) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochr aně
fyzick ých osob v souvislosti se zpr acováním osobních údaj ů a o volném pohybu
těchto údajů a o zr ušení směr nice 95/46/ES
Tat o pr avidla pr o ochr anu a zpr acování osobních údaj ů (dále jen „Pr avidla“) popisují,
kt er é osobní údaje fyzických osob, zejména zákazník ů (dále jen „Subjek t údajů“), jsou
zpr acovávány při činnost i společnost i Sunlimited, Peter D uda, I Č: 02828201, se
sídlem Sousedíkova 973/9, 19000 Praha 9 - Vysočany (dále jen „Spr ávce“)
Tat o Pr avidla st anovují dr uhy osobních údajů, kt er é shr omažďujeme a zpr acováváme,
když využívát e našich služeb nebo s námi uzavír át e jinou smlouvu, a t ak é způsob, jak ým
jsou Vaše osobní údaje používány, sdíleny a chr áněny. Najdet e zde i vysvět lení možnost í,
kt er é ve vzt ahu k Vašim osobním údajům mát e k dispozici, a jak nás můžet e
kont akt ovat . Tímt o Vás t edy níže infor mujeme o zpr acování Vašich osobních údajů a o
Vašich pr ávech v souladu s čl. 12 Nařízení Evr opsk ého Par lament u a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochr aně fyzick ých osob v souvislost i se zpr acováním
osobních údajů a o volném pohybu t ěcht o údajů a o zr ušení směr nice 95/46/ES (dále t éž
jen „GD PR“).
Osobními údaji se r ozumí vešker é infor mace o ident ifikované nebo ident ifikovat elné
fyzické osobě; ident ifikovat elnou fyzickou osobou je fyzick á osoba, kt er ou lze přímo či
nepřímo ident ifikovat , zejména odkazem na ur čit ý ident ifik át or , například jméno,
ident ifikační číslo, lokační údaje, síťový ident ifik át or nebo na jeden či více zvlášt ních
pr vk ů fyzick é, fyziologick é, genet ick é, psychick é, ekonomick é, kult ur ní nebo společenské
ident it y t ét o fyzické osoby.
Spr ávce nejmenoval pověřence pr o ochr anu osobních údajů.

ZPRACOVAT ELÉ A P ŘÍ JEM CI OSOBN Í CH Ú D AJŮ
Osobní údaje Subjekt u údajů můžou být předávány následujícím příjemcům/kategor iím
příjemců:
- dodavat elé Spr ávce,
- zaměst nanci Spr ávce,
- osoby v jiném smluvním vzt ahu ke Spr ávci (např. poskyt ovat elé market ingových a
r eklamních služeb),
- finanční inst it uce a poji šťovny,
- st át ní or gány v r ámci plnění zákonných povinnost í
Spr ávce st anovených příslušnými pr ávními předpisy.

KAT EGORI E ZPRACOVÁVAN ÝCH OSOBN Í CH Ú D AJ Ů
Spr ávce je opr ávněn zpr acovávat zejména následující osobní údaje Subjekt u údajů:
- adr esní a ident ifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnit elné ident ifikaci
Subjekt u údajů (např . jméno, př íjmení, t it ul, dat um nar ození, př íp. r odné číslo, adr esa
t r valého pobyt u, adr esa pr ovozovny, dor učovací adr esa, I Č, DI Č) a údaje umožňující
kont akt se Subjekt em údajů (např . kont akt ní adr esa, číslo t elefonu, číslo faxu, e-mailová
adr esa a jiné obdobné infor mace),
- popisné údaje (např . bankovní spojení, platební infor mace či infor mace o kr edit ní kart ě,
hist or ie objednávek),
- obrázky, fot ogr afie a videa, - př ihlašovací infor mace k účt u, včet nějména, pod kt er ým
na int er net u Subjekt údajů vyst upuje, hesla a jedinečného uživat elského I D,
- údaje poskyt nut é nad r ámec př íslušných zákonů zpr acovávané v r ámci uděleného
souhlasu ze st r any Subjekt u údajů (např . použit í osobních údajů za účelem per sonálních
ř ízení, použit í osobních údajů za účelem pr opagace a podobně),
- osobní nast avení (pr efer ence) včet ně nast avení v oblast i mar ket ingu a používání cookies
ze st r any Subjekt u údajů,
- další údaje nezbyt né pr o plnění smlouvy,
- další osobní údaje, kt er é Subjekt údajů Spr ávci poskyt l.

Ú ČEL Y A PRÁVN Í ZÁKL AD ZPRACOVÁN Í OSOBN Í CH Ú D AJŮ
Spr ávce zpr acovává osobní údaje Subjekt u údajů pr o účely:
a) plnění smlouvy, a t o na základě čl. 6 odst . 1 písm. b) GDPR,
b) dodr žení pr ávní povinnost i Spr ávce st anovené obecnězávazným pr ávním př edpisem, a
t o na základě čl. 6 odst . 1 písm. c) GDPR (např . povinnost Spr ávce uchovávat účet ní a
daňové doklady),
c) ur čení, výkonu nebo obhajobu pr ávních nároků Spr ávce, a t o na základě čl. 6 odst . 1
písm. f) GDPR,
d) zasílání obchodních sdělení, a t o na základěčl. 6 odst . 1 písm.
f) GDPR z důvodu exist ence opr ávněného zájmu Spr ávce spočívajícího v př ímém
mar ket ingu,
e) další mar ket ingové účely Spr ávce spojené s nabídkou výr obků a služeb; zasílání
infor mací o poř ádaných akcích, výr obcích, službách a jiných akt ivit ách (např . for mou
zasílání newslet t er ů, t elemarket ing); kont akt ování za účelem pr ůzkumů t r hu a za

účelem market ingových výzkumů; kont akt ování za účelem př ání k Vánocům a
Velikonocům nebo jiným svát kům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod. a t o na
základě čl. 6 odst . 1 písm. a) GDPR

D OBA ZPRACOVÁN Í OSOBN Í CH Ú D AJŮ
Osobní údaje budou zpr acovávány pouze po dobu, kt er á je nezbyt ná vzhledem k účelu
jejich zpr acování. S ohledem na výše uvedené:
- k účelu podle písm. a) výše budou osobní údaje zpr acovávány do zániku závazků ze
smlouvy (t ím není dot čena možnost Spr ávce t yt o osobní údaje následně dále zpr acovávat
- v nezbyt ném r ozsahu k účel - k účelu podle písm. b) výše budou osobní údaje
zpr acovávány po dobu t r vání př íslušné pr ávní povinnost i Spr ávce,
- k účelu podle písm. c) výše budou osobní údaje zpr acovávány do uplynut í 4.
kalendář ního r oku následujícího po skončení zár uční doby podle smlouvy (pokud byla ve
smlouvě sjednána zár uka za jakost ), nejméně však do uplynut í 5. kalendář ního r oku
následujícího po zániku závazků ze smlouvy,
- v př ípadě zahájení a t r vání soudního, spr ávního nebo jiného ř ízení, ve kt er ém j sou
ř ešeny pr áva či povinnost i Spr ávce ve vzt ahu k př íslušnému Subjekt u údajů, neskončí
doba zpr acování osobních údajů k účelu podle písm. c) výše př ed skončením t akového
ř ízení,
- k účelu zasílání obchodních sdělení podle písm. d) výše budou osobní údaje
zpr acovávány do doby, než Subjekt údajů vyjádř í svůj nesouhlas s t akovým zpr acováním,
- k účelům podle písm. e) výše budou osobní údaje zpr acovávány po dobu, na niž Subjekt
údajů udělil Spr ávci souhlas dle samost at něodsouhlaseného souhlasu se zpr acováním
osobních údajů. Subjekt údajů v t omt o př ípaděber e na vědomí, že př ed uplynut ím t ét o
doby ho může Spr ávce kont akt ovat za účelem obnovení jeho souhlasu. Nejpozději do
konce kalendář ního čt vr t let í následujícího po uplynut í doby zpr acování výše budou
př íslušné osobní údaje, u kt er ých pominul účel jejich zpr acování, zlikvidovány (skar t ací
nebo jiným způsobem, kt er ý zajist í, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit
neopr ávněné osoby) či anonymizovány.

ZPŮ SOB ZPRACOVÁN Í OSOBN Í CH Ú D AJŮ
Zpr acování osobních údajů pr ovádí Spr ávce. Zpr acování je pr ováděno v pr ovozovnách,
pobočkách a sídle Spr ávce jednot livými pověř enými zaměst nanci Spr ávce, př íp.
Zpr acovat eli. K e zpr acování dochází pr ost ř ednict vím výpočet ní t echniky, popř . i
manuálním způsobem u osobních údajů v list inné podobě, za dodr žení všech
bezpečnost ních zásad pr o spr ávu a zpr acování osobních údajů. Za t ímt o účelem př ijal
Spr ávce t echnická a or ganizační opat ř ení k zajišt ění ochr any osobních údajů, zejména

opat ř ení, aby nemohlo dojít k neopr ávněnému nebo nahodilému př íst upu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či zt r át ě, neopr ávněným př enosům, k jejich neopr ávněnému
zpr acování, jakož i k jinému zneužit í osobních údajů. Vešker é subjekt y, kt er ým mohou
být osobní údaje zpř íst upněny, r espekt ují pr ávo Subjek t ů údajů na ochr anu soukr omí a
jsou povinny post upovat dle plat ných pr ávních př edpisů t ýkajících se ochr any osobních
údajů. Aut omat izované individuální r ozhodování ani pr ofilování na základě
poskyt nut ých údajů pr ováděno nebude. Osobní údaje Subjekt ů údajů nebudou př edávány
do t ř et ích zemí (t j. zemí mimo EU a EH P).

I N F ORM ACE POSKYT OVAN É SU BJEKT Ů M Ú D AJŮ D L E GD PR
V souvislost i se zpr acováním svých osobních údajů mají Subjekt y údajů ř adu pr áv,
včet ně pr áva požadovat od Spr ávce:
- př íst up ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
- opr avu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
- omezení zpr acování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
- vznést námit ku pr ot i zpr acování osobních údajů (za podmínek čl. 21 GDPR),
- pr ávo na př enosit elnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR), - pr ávo odvolat
souhlas se zpr acováním osobních údajů a t o písemně nebo elekt r onicky na adr esu nebo
email Spr ávce uvedený v t ěcht o Pr avidlech. Zjist í-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že
jeho osobní údaje jsou zpr acovávány v r ozpor u s ochr anou soukr omého a osobního život a
Subjekt u údajů nebo v r ozpor u s pr ávními př edpisy, má pr ávo obr át it se na Spr ávce s
žádost í o vysvět lení a/nebo zjednání nápr avy. Žádost je t ř eba podat písemně zasláním
dopisu či e-mailu na kont akt ní údaje Spr ávce: pr aha@sunlimit ed.cz. Jest liže bude žádost
Subjekt u údajů shledána opr ávněnou, Spr ávce nepr odleně odst r aní závadný st av. Tím
není dot čena možnost Subjekt u údajů obr át it se př ímo na dozor ový úř ad, Úř ad pr o
ochr anu osobních údajů, Pplk. Sochor a 27, 170 00 Pr aha 7, Czech Republic, +420 234 665
555, www.uoou.cz.

ZÁVĚR
Tat o Pr avidla Spr ávce se použijí ve vzt ahu k Subjekt ům údajů za př edpokladu, že
nebude mezi t ř et í osobou a Spr ávcem ujednáno jinak. Spr ávce si vyhr azuje pr ávo
jakkoliv a kdykoliv měnit t at o pr avidla pr o ochr anu a zpr acování osobních údajů,
př ičemž akt uální st av bude vždy umíst něn na webových st r ánkách www.sunlimit ed.cz

