
Podmínky ochrany osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání 
obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodníka. 

Ochrana osobních údajů

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost 

NOBIAS s.r.o.

 Sídlem: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha

IČ: 04700481

DIČ: CZ04700481

(dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: 

NOBIAS s.r.o.

Jiřího ze Vtelna 1731/11, 193 00 Praha – Horní Počernice

email: info  @  nobias.cz   , mob.: 608 817 072

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem 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“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání daňových dokladů za nákup zboží či 
poskytovaných služeb, obchodních sdělení, zaslání cenových nabídek na základě poptávky a 
činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 
nařízení.

3.3. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností NOBIAS s.r.o.
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V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování

z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností NOBIAS s.r.o., a to pro

účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy společnosti 

NOBIAS s.r.o.. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

4. Kategorie osobních údajů

4.1. Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, 
telefonní číslo, bankovní spojení

4.2. Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment, objem a typ 
poskytnutých služeb

4.3. Pokud jste provedli registraci uživatele shromažďujeme výše uvedené informace +  přihlašovací 
údaje. Přihlašovací jména a hesla. Nemáme přístup ke skutečnému heslu. 

Dále zpracováváme tyto údaje:

 údaje z komunikace mezi NOBIAS s.r.o. a zákazníkem

 záznamy o chování na internetovách stránkách spravovaných společností NOBIAS s.r.o.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme 

5.1. po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu 
objednávky a záruční doby

5.2. 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů

5.3. po dobu, po kterou je společnost NOBIAS s.r.o.  povinna jakožto správce povinnen uchovávat podle 
obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností NOBIAS 
s.r.o.  jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

5.4. Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám či jinak zprostředkovány pouze, tehdy je-li to 
nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, zajištění služeb, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud 
jste s tím předem udělili souhlas.

6.1. třetím stranám a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy či pokytnutí služeb

6.2. přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně 
odstoupení od smlouvy 

6.3. společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování 
plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy



6.4. dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat

6.5. třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhaní nebo uzavření jakkékoli
smlouvy s vámi

6.6. veřejným orgánům ( např. Policie)

6.7. třetím stranám provádějící průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce 
zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. 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.

7.2. Máte právo kdykoli 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 osobních údajů můžete odvolat na emailu: info  @  nobias.cz  

7.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či
smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

8. SOUBORY COOKIES

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky 
příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či 
jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt 
zde. Soubory cookies využíváme např. pro: 

8.1. pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku

8.2. pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

8.3. co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem 
pohybu po stránkách a využitých funkcích

8.4. zjištění informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte
zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které
např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných 
produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení 
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internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás 
však nelze identifikovat. 

   Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory 
cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového 
prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. 

9. ODKAZY

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. 
Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a 
mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese 
žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné 
prostřednictvím těchto webových stránek. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2018


