
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Tato informace o zpracování osobních údajů se vztahuje na údaje zákazníků e-shopu na webové 
stránce www.kavanaklik.cz  (dále jen „Zákazník“) zpracovávané společností B612 company s.r.o., IČ: 
06763251, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 288478 jako zpracovatelem pro společnost 
Aficco s.r.o., IČ: 04645812, se sídlem Rašínova 644/10, 602 00 Brno – město, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 91179 (dále jen „Správce“). 

Veškeré sdělené osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k účelům uvedeným níže.  

Následující osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smluvních povinností Správce ve vztahu 
k Zákazníkovi: 

a. jméno a příjmení 

b. adresa 

c. telefonní číslo 

d. emailová adresa 

e. informace o společnosti 

Tyto osobní údaje Zákazníka budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a následně archivovány po 
dobu požadovanou příslušnými právními předpisy. 

Osobní údaje mohou být předávány následujícím zpracovatelům:  

a. za účelem zpracování účetnictví; 

b. správci webových stránek za účelem jejich provozování. 

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními 
předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických 
informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, 
organizačním a personálním zabezpečení. 

 

Práva Zákazníka ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům 

1. Správce je povinen Zákazníkovi bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, 
zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o 
jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného 
zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.  

2. Zákazníkovi je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci. 

3. V případě porušení ochrany osobních údajů Zaměstnance Správce bezodkladně Zákazníka o 
takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení. 

4. Pokud se Zákazník domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu 
s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení 
a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo 
likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

http://www.kavanaklik.cz/

