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Zásady ochrany osobních údajů 

 

I. Základní ustanovení  

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů ( dále jen : „GDPR“) je PLASTON Lebeda & syn s.r.o., IČ 482 65 489 se 

sídlem Liberec 1, Masarykova 46, PSČ 460 01 (dále jen : „správce“). 

2. Kontaktní údaje správce jsou: 

Adresa : Masarykova 46, 460 01 Liberec 1 

Email : plaston@volny.cz 

Tel. +420 485 103 092  

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 

osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 

identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 

lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na 

základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
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III. Zákonný důvod a účel zpravování osobních údajů  

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je :  

 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,  

 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních 
sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR, 

 Váš souhlas se zpravováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo 
k objednávce zboží nebo služby. 

 
2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

 Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi 
a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné 
vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným 
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu 
uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

 Zasílání osobních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

 
 
 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 
 

1. Uzavřel-li kupující smlouvu jako spotřebitel, má kupující právo odstoupit od smlouvy za těchto 
podmínek :  
1.1.  Do 14 dnů od uzavření této smlouvy máte jako spotřebitel právo odstoupit od této smlouvy 

bez udání důvodu. 
1.2.  Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů 

následujících po dni, kdy VY nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme 
zboží.      
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1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této 

smlouvy informovat společnost PLASTON Lebeda & syn s.r.o., Liberec 1, Masarykova 46, PSČ 
460 01, mailto : plaston@volny.cz formou jednostranného právního jednání (nejlépe             
e-mailem, případně dopisem zaslaným poštou). Můžete použít přiložený vzorový formulář 
pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, odeslat odstoupení od smlouvy 
před uplynutím příslušné lhůty. 
 
 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
2.1.  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 

dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které 
jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých 
v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob 
standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební 
prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně 
neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po 
obdržení vráceného zboží. 

2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od 
této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Masarykova 46, 460 01 Liberec 1. 
Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

2.3. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 
2.4. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tím zbožím jiným 

způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho 
funkčnosti. 

 

 

plaston@volny.cz

