PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti AUPROL s.r.o., aukční portál www.aukceprolidi.cz
pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě.
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o
zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost AUPROL s.r.o., IČ: 24236705, Datum vzniku a zápisu: 5. listopadu
2012 u Městského soudu Praze, sídlo Radětice u Bechyně, 391 65, vložka C 29783, vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, e-mail: aukce@aukceprolidi.cz , mob. č. +420 776 517 981, webový aukční portál www.aukceprolidi.cz (dále
jen jako „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování - Radětice č.p. 119, Radětice u Bechyně, 391 65,
adresa elektronické pošty aukce@aukceprolidi.cz
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.
a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen
„nařízení“).
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3. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu registračního formuláře.
3.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit
správcem vůči Vaší osobě.
3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
a). Účely zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
1.
2.
3.
4.
5.

zprostředkování nákupu a prodeje
vyřízení reklamace
zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní centrum
cílenou nabídku našeho zboží a služeb
marketingové akce

b). Zpracované údaje
Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží nebo služby na míru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno, příjmení
Adresa pro zasílání objednaného zboží
Fakturační adresa/sídlo/trvalé bydliště
Telefonní číslo
E-mail adresa
IP adresa vzdáleného zařízení
Historie nákupů/Historie podání
Rodné číslo
Číslo účtu

Stránka 2 z 4
spol. AUPROL s.r.o., IČ: 24236705, Datum vzniku a zápisu: 5. listopadu 2012 u Městského soudu v Praze,
sídlo Radětice u Bechyně, 391 65, vložka C 29783, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
e-mail: aukce@aukceprolidi.cz , mob. č. +420 776 517 981

c). Pověření
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou uvedeny v záložce: „KONTAKTY“
Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní
informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
d). Příjemci osobních údajů
1. Vaše osobní údaje jsou chráněny v zabezpečené databázi pod silnými hesly! Nejlepší obsah a služby Vám
nabídneme pouze tehdy, pokud používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje
zpracovávají výhradně za účelem zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.
Název
Seznam.cz
Smartsupp.com, s.r.o.

Země
CZ
CZ

Účel zpracování
On-line reklama v síti Sklik
On-line zákaznická podpora, analýza chování zákazníků

Heureka

CZ

Hodnocení spokojenosti

Mail Chimp
Google

US
US

E-mail marketing
Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je čtyři (4) roky Tel: 773 940 684, spol. AUPROL s.r.o.
www.aukceprolidi.cz ,e-mail: aukce@aukceprolidi.cz, IČ: 242 367 05 od udělení Vašeho souhlasu se zpracováním pro
tento účel, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující v souladu s pokyny správce marketingové služby pro
správce (zpracovatelé osobních údajů) a osoby tvořící se správcem koncern.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
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6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na
opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování
Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
6.2. Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena
zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Vašich
osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané
správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce: aukce@aukceprolidi.cz
6.3. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo
jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním
požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně
profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
7. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky/registrace z internetového objednávkového/registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši uvedenou e-mail adresu, kterou jste správci poskytl/a.
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