Informace o zpracování osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu www.zasie.cz, společnost Superpotravina s.r.o.,
postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), tzv. GDPR.
Společnost Superpotravina s.r.o., jakožto správce osobních údajů, si Vás, jakožto subjekt
údajů, dovoluje v souladu s čl. 12 a čl. 13 GDPR níže informovat o zpracování Vašich
osobních údajů a o Vašich právech.
TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Název obchodní firmy:

Superpotravina s.r.o.

Identifikační číslo:

045 49 848

Adresa sídla:

Růžová 1426, 434 01 Most

Doručovací adresa:

Superpotravina s.r.o., Růžová 1426, 434 01 Most

E-mailová adresa:

info@zasie.cz

Telefonní číslo:

+420 799 509 626

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 36534.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPLNĚNÍ SMLOUVY
Účel zpracování
Účelem zpracování níže uvedených osobních údajů je splnění kupní smlouvy nebo
provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy. Tím je myšleno zejména
poskytování informací o Vašem nákupu, dodání objednaného zboží na Vámi určené místo či
další úkony, které jsou potřebné pro zdárné vyřízení objednávky.
Rozsah zpracování
Pro uvedený účel jsou zpracovávány následující osobní údaje: dodací údaje (jméno a
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název ulice, číslo popisné, název města, poštovní
směrovací číslo, případně název obchodní firmy, IČ, DIČ) a fakturační údaje, pokud se liší od
údajů dodacích (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název ulice, číslo
popisné, název města, poštovní směrovací číslo, název obchodní firmy, IČ, DIČ).
Zákonnost zpracování
Právním titulem zpracování je splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením
smlouvy dle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR.
Příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby či společnosti zajišťující realizaci platby
nebo přepravu a doručení zboží na základě kupní smlouvy.
Doba zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu a následně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví apod.).
Neposkytnutí osobních údajů
Máte právo neposkytnout společnosti Superpotravina své osobní údaje. Poskytnutí
osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy. V případě
neposkytnutí osobních údajů Vám tak bohužel nebudeme schopni dodat požadované zboží.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Účel zpracování
Účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení informujících o novinkách, nabízeném
zboží nebo poskytovaných službách.
Rozsah zpracování
Pro uvedený účel je zpracovávána Vaše e-mailová adresa.
Zákonnost zpracování
Právním titulem zpracování je zpracování pro účely oprávněných zájmů správce dle čl. 6.
odst. 1 písm. f) GDPR.
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů je společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Mlejnku 764/18,
147 00 Praha 4 – Braník, IČO: 027 62 943, případně jiná osoba či společnost zajišťující
zasílání obchodních sdělení pro společnost Superpotravina.
Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, než nevyjádříte svůj nesouhlas
s využitím Vaší e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení. Pro zrušení zasílání
obchodních sdělení postupujte podle pokynů uvedených v každé e-mailové zprávě nebo
zašlete žádost na e-mailovou adresu info@zasie.cz. Zároveň máte možnost odmítnout
zasílání obchodních sdělení při poskytnutí Vaší e-mailové adresy.
Neposkytnutí osobních údajů
Máte právo neposkytnout společnosti Superpotravina své osobní údaje. Poskytnutí
osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutné
uvést do smlouvy. V případě neposkytnutí osobních údajů Vám nebude obchodní sdělení
zasíláno.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
Účel zpracování
Účelem zpracování níže uvedených osobních údajů je vedení uživatelského účtu.
Uživatelský účet Vám bude založen po provedení registrace. Po zřízení uživatelského účtu
budete moci využít několik užitečných funkcí, jako jednoduchou správu osobních údajů
využívaných pro předvyplnění objednávkového formuláře, komunikaci s obchodníkem,
evidenci objednávek či účast ve věrnostním programu (systému zákaznických výhod).

Rozsah zpracování
Pro uvedený účel jsou zpracovávány následující osobní údaje: identifikační údaje (jméno a
příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa), dodací adresa (název ulice, číslo popisné, číslo
orientační, název města, poštovní směrovací číslo), přihlašovací údaje (uživatelské jméno,
autentizační heslo), případné firemní údaje (název subjektu, IČ, DIČ) či fakturační údaje
(jméno a příjmení, název subjektu, název ulice, číslo popisné, číslo orientační, název města,
poštovní směrovací číslo) a realizované objednávky (číslo objednávky, datum objednání,
stav objednávky, získané body, cena bez DPH, cena s DPH, obsah objednávky, včetně typu,
množství a ceny produktů).
Zákonnost zpracování
Právním titulem zpracování je splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením
smlouvy dle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR.
Doba zpracování
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu.
Neposkytnutí osobních údajů
Máte právo neposkytnout společnosti Superpotravina své osobní údaje. Poskytnutí
osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o vedení
uživatelského účtu. V případě neposkytnutí osobních údajů Vám nebude moci být
uživatelský účet založen, čímž přijdete o možnost využít funkce s ním spojené.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
V souladu s podmínkami vymezenými v GDPR máte právo požadovat od společnosti
Superpotravina přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení
zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
V případě, že společnost Superpotravina zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého
marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu), máte
právo vznést kdykoli námitku proti tomuto zpracování. Pokud vznesete námitku proti
zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní
údaje pro tyto účely zpracovávány.
Svá práva můžete uplatňovat prostřednictvím písemného dopisu zaslaného na doručovací
adresu Superpotravina s.r.o., Růžová 1426, 434 01 Most, nebo prostřednictvím e-mailové
zprávy opatřené zaručeným elektronickým podpisem, kterou zašlete na e-mailovou adresu
info@zasie.cz.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo
podat stížnost u dozorového úřadu.

