Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále
jen: „GDPR”) je Alicon s.r.o., IČ: 28179706 se sídlem Vápencová 547/4, 147 00 Praha 4, Česká republika
(dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Vápencová 547/4, 147 00 Praha 4, Česká republika
E-mail: info@alicon.cz
Telefon: +420 774 317 627
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na
základě plnění Vaší objednávky, poptávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, k vyřízení
Vašich požadavků.
3. V rámci společných marketingových kampaních můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely
marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat.
V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat
včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o
tom rovněž předem informovat.
4. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a
zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa,
datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním
systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich
webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám
zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí
anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje
optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě
přístupu z počítače.

Kamerové systémy na naši provozovně
Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na naši provozovně, která je monitorována kamerovými
systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovně máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu
objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost
Alicon s.r.o., IČ: 28179706.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je




plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce
zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je




vyřízení Vaší poptávky, objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem; při poptávce, objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro
úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany
správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S
takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje




po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a
správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního
vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let,
jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
3. Vaše kamerové záznamy standardně ukládáme po dobu 14 dní. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k
protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud
apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 14 dnech mazány, ale z důkazních důvodů je
uchováváme do pravomocného skončení věci.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby




podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním eshopu,
zajišťující marketingové služby (Zboží.cz, S-klik.cz, Heureka.cz, Google.cz, Hledejceny.cz,
Facebook, Twitter, Smartsupp.com, Mailchimp.com).

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb
(Mailchimp.com, Smartsupp.com).

VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte







právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo
porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s
námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho emailu: info@alicon.cz, nebo
prostřednictvím našeho telefonního spojení: +420 774 317 627

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních
údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné
podobě, zejména antivirové ochrany a šifrování dat.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Soubory cookies
Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro
analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím
zmíněné technologie.


Nezbytné cookies - Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových
služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.



Analytické a marketingové cookies - Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas.
Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a
činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům
líbí a zlepšovat naše služby.

2. Konkrétně používáme cookies:

Nezbytné cookies
Účel
Pomáhá nám s načítáním fontů
Pomáhá s rychlostí načítání webu
Slouží k identifikaci přihlášení
Ukládá předchozí navštívenou stránku
Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
Souhlas s použitím cookies

Cookies
externaFontsLoaded
NOCHACHE
PHPSESSID
previousURL
referal
mccid a mceid
SRV_id
CookiesOK
Analytické cookies
Cookies (služba)
Google Analytics
Smartsupp
Google Optimize

Účel
Pomáhá nám s měřením a
vyhodnocováním uspěšnosti webu
Komunikace s klienty
Použiváme jej k vyhodnocováním
úspěsnosti a zlepšování webu

Podmínky služby Google Analytics
Podmínky služby Smartsupp
Podmínky služby Google Optimize

Marketingové cookies
Cookies (účel)
Google Adwords
Seznam Sklik
Facebook audience

Účel
Používáme Adwords k cílení reklamy
Používáme Sklik k cílení reklamy
Používáme Facebook k cílení reklamy

Podmínky služby Google Adwords
Podmínky služby Sklik
Podmínky služby Facebook

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

IX. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo 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
uživatelem a Společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

2. Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

