
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o 

tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda 

údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je 

používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních 

údajů práva. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v 

souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).  

I. Kdo je Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů na webu je Gloria Import CZ s.r.o Ukrajinská 728/2 Praha 10 11000 

Ič:28579097. Vaše osobní údaje zpracovává Leoš Nováček, jednatel společnosti (nebo ním pověřená 

osoba)  jako  dále jako správce.  

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V některých 

případech vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí 

vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich 

pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení 

reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům pro posouzení nároku na odloženou platbu. 

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme 

shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování 

a odpovídáme za jejich řádné provedení. 

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce a 

to: v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, 

jak je uvedeno v části když u nás nakoupíte, konkrétně : 

 partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v 

souvislosti s platbou kartou  a to zejména bankovním společnostem.  

 přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., 

IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266, Direct Parcel Distribution 

SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35834498, Uloženka, s.r.o., 

IČO: 24299162, IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, 186 00, Praha 8, IČO: 

25722174,  DHL , Geis  a jiné,pokud vám doručují Vaši objednávku. 

 dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací 

objednaného zboží či služby. 

 na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části využívání 

souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to 

konkrétně: 



 Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: 

https://policies.google.com/technologies/ads 

 Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-

cz.facebook.com/about/privacy 

 Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; 

 Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní 

údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč 

osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou: 

 Uloženka s.r.o., IČO: 24299162;  

 poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je Keboola 

s.r.o. IČO: 28502787, GoodData s.r.o. IČO: 27729095, Microsoft Ireland Operations Ltd., se 

sídlem One Microsoft Place South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521, 

Ireland v rámci služby SharepointOnline; 

 zpracovatelé externí komunikace, především SMS komunikace Vodafone , O2, T-Mobile 

Czech Republic a.s.,  

 II. Prohlašujeme 

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti 

vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

III. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: 

1. Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační 

adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové 

identifikační číslo podnikající fyzické osoby, informace o dosažení věku 16 let 

2. Provozovatel e-shopu  www.naturgreen.cz  Gloria Import CZ s.r.o  jakožto správce Osobních údajů 

tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak 

je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů. 

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy: 

 Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) 

 Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, 

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně 

v souladu s dalšími právními předpisy 

http://www.naturgreen.cz/


4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží a 

služby. 

5. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod www.naturgreen.cz 

za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke 

zpracovávání osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou 

produktů nebo služeb provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s provozovatelem, 

jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou, za účelem- účely uvedenými níže. 

6. E-shop  www.naturgreen.cz není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš e-

shop používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník). V 

případě neudělení souhlasu je nezbytné nás o této skutečnosti informovat na leos.n@seznam.cz 

IV. Účely a doby zpracování jednotlivých osobních údajů 

Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely, případně jiného závazku a poskytování 

služeb: 

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení; 

 kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména 

e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a váš kontakt na sociálních sítích; 

 vaše nastavení, kterými se rozumí nastavení newsletterů, sledované produkty (tzv. hlídací 

psi); 

 údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si 

objednali, způsobu doručení a platby a údaje o reklamacích; 

 údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, 

zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po 

našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, 

jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako 

operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje 

získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; 

 údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a 

také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, 

identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení 

obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze; 

 odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží 

a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem 

chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, 

věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám; 

 údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, kterými jsou zejména 

záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. 

identifikátorů, jako jsou IP adresy, a nahrávky z kamerových systémů na prodejnách. 

 osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi 

provozovatelem webu a účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání 

smluvního vztahu; 

http://www.naturgreen.cz/
http://www.naturgreen.cz/
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 zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění 

poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo 

přímý prodej. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. 

 marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení 

případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce 

V. Marketingové a obchodní nabídky služeb provozovatele a pokročilý marketing na základě      

souhlasu : 

1. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení 

bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto 

případě 3 roky. 

2. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů 

vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 

Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních 

nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. 

3. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem 

zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti 

a jiných průzkumů předává osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetím straně – 

dalšímu správci – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v 

tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka). 

4. Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači 

prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro 

zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace 

prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit 

nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke 

konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí účastník vyslovit souhlas. 

Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. 

5. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům pouze v případě, že u 

nich byl udělen souhlas pro tento účel, a to s expirační dobou maximálně 24měsíců. Dojde-li 

k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou 

cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde 

automaticky po uplynutí expirační doby. 

6. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme  zasílat také inspirující nabídky třetích osob 

nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po 

dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich 

kontaktních údajů. 

7. Fotografická dokumentace, reference : pouze na základě vašeho souhlasu mohu použít vaše 

fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený 

souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů 

8. Další Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon 

nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.  



VI. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování 

1. Pokud účastník neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a 

nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro 

poskytnutí konkrétní služby či produktu provozovatele. 

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku IV. a V provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. 

3. Účastník je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, 

přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný účastník. Provozovatel za 

správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. 

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů. 

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to za následujícími 

účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží (jedná se o dopravní společnosti, případně 

o podnikající fyzické osoby), zasílání obchodních sdělení (jedná se o subjekty zajišťující tvorbu 

obchodních sdělení a jejich rozesílání, tvorbu marketingových kampaní apod.), hodnocení 

spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru (jedná se o společnosti poskytující 

finanční služby), služby zákaznické podpory (jedná se o společnosti, které provozovateli dodávají 

systém, prostřednictvím něhož provozovatel vyřizuje požadavky svých zákazníků), poskytování 

pojistných produktů (jedná se o pojišťovny), vyřizování reklamací (jedná se o společnosti poskytující 

služby autorizovaného servisu, případně o podnikající fyzické osoby apod.), registrace nového 

zákazníka. 

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. 

7. V případě, že zákazník zvolí rezervaci na prodejně, která je partnerskou prodejnou správce 

(provozovaná samostatným subjektem), informuje správce o skutečnosti, že osobní údaje uvedené v 

rezervaci jsou předávány partnerské prodejně, kterou si zákazník zvolí, a to v rozsahu jméno, 

příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa. 

VII. Zabezpečení a ochrana osobních údajů- technologie. 

Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které 

odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly vlastní. Přijaly jsme a udržujeme 

veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození 

nebo zničení vašich osobních údajů, zejména: 

 Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečeno heslem). 

 Zabezpečeným přístupem pracovních telefonů (zabezpečeno heslem a čtečkou otisku prstů).  

 Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a 

heslem). 

 Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem). 

 Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem). 

 Šifrovanou komunikací na  webů (platný certifikát https). Pravidelnou aktualizací softwaru. 

 Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a 

heslem). 



 Bezpečně uzamčenou budovou a kanceláří, zabezpečeno uzamykatelnými dveřmi 

s bezpečnostními zámky a se systémem napojení na bezpečnostní agenturu. 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v 

tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

VIII. Práva účastníka související se zpracováváním údajů. 

1. Právo účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů při požádání správce webu na email 

leos.n@seznam.cz je: 

 

 požadovat od provozovatele přístup k jeho osobním údajům; 

 opravu poskytnutých osobních údajů; 

 výmaz poskytnutých osobních údajů; 

 omezení zpracování osobních údajů; 

 právo na přenos osobních údajů na jiného správce 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

V případě, že by se účastník domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které 

je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními 

předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 požádat provozovatele webu o vysvětlení a to e-mailem leos.n@seznam.cz 

 vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na 

adresu leos.n@seznam.cz aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. 

blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o 

námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka. Nevyhoví-li provozovatel námitce, má 

účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením 

není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu 

osobních údajů přímo. 

2. Uplatní-li účastník právo dle tohoto článku, je provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od 

obdržení žádosti. 

 

3. Pokud účastník uplatní některé z práv z článku VIII., odstavec 1, má provozovatel právo žádat 

prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-

mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy, má 

Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V 

případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude 

jeho žádost na uplatnění práv z článku přijata. 

 

4. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie 

zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím 

spojené. 

 IX. Závěrečná ustanovení 
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1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí 

právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K 

řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a 

Provozovatelem jsou příslušné české soudy. 

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 20. 5. 2018 

Gloria  Import CZ s.r.o 

 


