
 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Společnost SEASPOL Group s.r.o., IČ 45359024, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236259 (dále jen SEASPOL), jakožto správce osobních údajů, 
si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany 
SEASPOLU, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. 
 

J. Jaké údaje SEASPOL zpracovává. 
 
SEASPOL zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a dále v souladu s relevantními vnitrostátními 
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, osobní údaje, které SEASPOLU poskytujete v souvislosti s nákupem zboží, či 
využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží, nebo při reklamaci). Jedná se o tyto osobní údaje: 
 jméno a příjmení 
 adresa pobytu, či doručovací adresa 
 telefonní číslo 
 e-mailová adresa 
 
SEASPOL dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží, nebo tím, že používáte jeho služby. SEASPOL  
zpracovává tyto údaje  
 

 

2.  K jakým účelům a na základě jakých právních titulů SEASPOL Vaše osobní údaje zpracovává? 
  
 Zpracování os. údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu 
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného 
zboží a z důvodu plnění zákonných daňových povinností. 
 
 Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací 
V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává SEASPOL osobní údaje také pro účely svých oprávněných zájmů pro 
případ možného vzniku sporu z reklamace. Při vyřizování reklamací SEASPOL shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje 
v rozsahu – jméno, příjmení, adresa (pobytu, či doručovací), telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie 
objednávek a údaje o zakoupeném zboží. 
 
 Použití souborů cookies  
V případě že používáte webové stránky SEASPOL, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které SEASPOL na 
svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich 
návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit. 
Co jsou cookies? 
Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená datová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem 
počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací 
identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu 
vkládat, když se na webové stránky vracíte, nebo přecházíte z jedné stránky na jinou. 
 

 

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme? 
 
Vaše osobní údaje SEASPOL zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu, nebo objednání služeb, po dobu realizace 
smluvního vztahu. Dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a 
dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby, pro účely oprávněných zájmů SEASPOLU. Vystavené daňové doklady 
jsou v souladu s §35 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, archivovány po dobu 10 
let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů, jsou po dobu 10 let 
archivovány i objednávky. 
 

 

4. Kdo bude mít k Vašim osobním údajům přístup? 
 
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle SEASPOLU a jeho zaměstnanců zpracovávány také 
partnery SEASPOLU – externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje si SEASPOL pečlivě 
vybírá a svěřuje osobní údaje pouze těm partnerům. kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a 



organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému, nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, 
neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. 
 

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany SEASPOLU? 
 
 Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 
 Právo na přístup k osobním údajům 
 Právo na opravu – opravit nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají 
 Právo na výmaz – údaje bez zbytečného odkladu vymazat, nebo jste odvolali svůj souhlas 
 Právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů 
 

6. Jak můžete SEASPOL kontaktovat? 
 
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů, či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na 
SEASPOL písemně na adrese – Lindauerova 19,  301 00 Plzeň, na e-mailové adrese – seaspol@seaspol.cz, nebo na čísle 
telefonu – 377327473. 
 


