
Česká mailingová společnost, s. r. o., Masarykova 73/74,  252 19 Rudná, IČ: 26196646

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ

Vážení zákazníci, 

ke dni 25.5.2018 vstoupilo v ú innost na ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochran  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto 
údaj  a o zrušení sm rnice 95/46/ES (obecné na ízení o ochran  osobních údaj ) (dále jen „na ízení GDPR“). 

V souvislosti s touto právní úpravou zpracování osobních údaj  fyzických osob si vás proto dovolujeme 
informovat o zásadách a postupech p i zpracování vašich osobních údaj  spole ností Česká mailingová 
společnost s.r.o., která provozuje e-shop na webových stánkách eshop.cms-praha.cz (dále jen „webové 
stránky“).  

Osobní údaje ve smyslu na ízení GDPR jsou údaje o fyzických osobách – právnických osob se tedy uvedená 
právní úprava ani níže uvedené informace netýkají.  

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJ
Správcem vašich osobních údaj  je Česká mailingová společnost, s. r. o., I O: 26196646, se sídlem Rudná, 
Masarykova 73/74, PS  252 19, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 169708 (dále jen „správce“).  

Správce vám poskytuje r zné druhy tiskových služeb, uzavíráte s ním prost ednictvím webových stránek 
smlouvu o dílo, na jejímž základ  pro vás správce zhotoví zboží dle vaší objednávky. Správce vás rovn ž ja-
kožto svého zákazníka oslovuje prost ednictvím obchodních sd lení. Za tímto ú elem poskytujete správci 
své osobní údaje, které správce zpracovává.  Správce má odpov dnost za ochranu t chto osobních údaj  a 
jejich zabezpe ení. Správce odpovídá za to, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s p íslušnými práv-
ními p edpisy (zejména s na ízením GDPR a zákonem . 110/2019 Sb., o zpracování osobních údaj ).

Kontaktní údaje na správce: 

- firma: Česká mailingová společnost, s. r. o.
- sídlo: Rudná, Masarykova 73/74, PS  252 19
- tel.: +420 604 230 787
- email: info@cms-praha.cz
- ID datové schránky: njixg4w

Správce nejmenoval pov ence pro ochranu osobních údaj .

II. PRÁVNÍ TITUL A Ú EL ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje jsou zpracovány z následujících d vod :

a) uzav ení a pln ní smlouvy o dílo – vaše osobní údaje správce zpracovává, protože je to nezbytné pro
uzav ení a pln ní smlouvy, kterou s vámi správce uzavírá, v etn  doru ení zboží a ešení práv
z odpov dnosti za vady a uplat ování práv ve smlouv  sjednaných,

b) pln ní zákonných povinností, které se na správce vztahují (zejména povinností vyplývajících ze
zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis , zákonem . 586/1992
Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis  a zákonem . 363/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis ) – mezi správci uložené právní povinnosti pat í zejména vystavování, p íjem a
archivace da ových doklad , vedení spisu zam stnanc , vedení mzdové agendy atd.,

c) ochrana oprávn ných zájm  správce, kterými jsou:
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ochrana vlastních práv a uplat ování nárok  vyplývajících ze smlouvy o dílo (tj. možnost 
vedení soudního ízení, p ípadn  obrana proti podané žalob ),

ímý marketing (tj. zasílání obchodních sd lení a in ní jiných marketingových aktivit – jste-
li zákazníkem správce, iní tak správce z oprávn ného zájmu, nebo  p edpokládá, že vás jeho 
novinky a akce zajímají. Pokud však o zasílání obchodních sd lení nebudete mít zájem, 

žete kliknout na odhlašovací odkaz v obchodním sd lení nebo sd lit sv j nezájem správci 
emailem na info@cms-praha.cz),

d) zpracování osobních údaj  na základ  vašeho souhlasu – vaše osobní údaje m že správce
zpracovávat také pokud mu k tomu dáte souhlas. Na základ  tohoto souhlasu zpracovává správce vaše 
osobní údaje pro ú ely zasílání obchodních sd lení a in ní jiných marketingových aktivit v etn  
pokro ilého marketingu jako je remarketing a cílení reklamy na sociálních sítích apod. (tento souhlas 

žete kdykoliv odvolat – bu to kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sd lení nebo 
odvoláním souhlasu emailem na info@cms-praha.cz).

Nutnost zpracování vašich osobních údaj  správcem vyplývá z povahy nabízených služeb a nutnosti uzav ít
s vámi smlouvu o dílo. Smlouvu s vámi nelze uzav ít, aniž byste poskytli správci jméno, p íjmení, datum 
narození a bydlišt . Za ú elem pln ní uzav ené smlouvy je pak obvykle t eba poskytnout ješt  Vaše kontaktní 
údaje v podob  telefonního ísla a/nebo emailové adresy.  

III. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJ
Správce zpracovává následující kategorie osobních údaj :

a) identifika ní a adresní údaje: jméno, p íjmení, akademický titul, datum narození, adresa trvalého
bydlišt , doru ovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo, I O, DI ,

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, emailová adresa,

c) další osobní údaje pot ebné pro pln ní smlouvy: íslo bankovního ú tu, výše plateb a jejich historie,
ípadn  další podobné údaje,

d) další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouv  nebo v jiných dokumentech, a to v etn  pozd jších
aktualizací,

e) u zam stnanc  a uchaze  o zam stnání zpracovává správce životopis a údaje pot ebné ke zpracování
mzdové a da ové agendy.

IV. ZPRACOVATELÉ, P ÍJEMCI A P EDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ
Za ú elem efektivního poskytování služeb a pln ní smluv má správce uzav eny smlouvy s dalšími poskytovateli 
služeb, kterým m že p edat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údaj  mohou 
provád t zejména: 

a) subdodavatelé a spolupracující spole nosti (p íjemci vašich osobních údaj  mohou být
subdodavatelé, spolupracující spole nosti a jiné osoby, které se podílejí na výrob , dokon ení i jiném
zušlecht ní vámi objednaného zboží),

b) poskytovatelé poštovních i doru ovacích služeb (p íjemci vašich osobních údaj  jsou zasilatelské
spole nosti a jiné osoby, které se podílejí na dodání vámi objednaného zboží),

c) poskytované softwarových a IT služeb (p íjemci vašich osobních údaj  jsou rovn ž nap . osoby
zajiš ující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, v etn  provozu
software a ukládání dat, poskytovatelé softwarových a hostingových služeb atd.),

d) poskytovatelé ú etních služeb (vaše osobní údaje jsou poskytnuty spole nosti, která vede správci
etnictví),
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e) poskytovatelé právních služeb (v p ípad  vzniku sporu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty
advokátní kancelá i, nej ast ji za ú elem vymáhání pohledávky z uzav ené smlouvy o dílo),

f) poskytovatelé marketingových služeb (vaše osobní údaje mohou být poskytnuty osobám zajiš ujícím
pro správce marketingové služby),

g) orgány finan ní správy nebo jiné p íslušné orgány (za ú elem pln ní povinností vyplývajících
z právních p edpis  mohou být vaše osobní údaje správcem p edány rovn ž p íslušným orgán m).

Vaše osobní údaje správce zpracovává výhradn  v zemích Evropské unie. Mimo území Evropské unie by 
správce mohl vaše osobní údaje zpracovávat pouze za p edpokladu, že by to bylo nezbytné pro poskytnutí 
služeb správcem.  

V. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJ
Vaše osobní údaje správce zpracovává pouze po dobu nezbytnou k napln ní daného ú elu zpracování, p ípad
po dobu, kterou správci ukládají právní p edpisy. Doba uložení se tak liší v závislosti na právním titulu 
zpracování osobních údaj :

a) pokud je právním titulem pro zpracování osobních údaj  pln ní smluvních povinností, zpracovává
správce vaše osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu maximáln  10 let od
ukon ení smluvního vztahu, v ostatních p ípadech zpracovává osobní údaje po dobu, kterou mu
ukládají právní p edpisy,

b) pokud je právním titulem pro zpracování osobních údaj  pln ní zákonných povinností, zpracovává
správce osobní údaje po dobu, kterou mu ukládají právní p edpisy,

c) pokud je právním titulem pro zpracování osobních údaj  ochrana oprávn ných zájm  správce,
zpracovává správce osobní údaje po dobu trvání oprávn ného zájmu, p ípadn  po dobu, dokud
nesd líte, že si nep ejete, aby správce tyto osobní údaje dále zpracovával,

d) pokud je právním titulem pro zpracování osobních údaj  váš souhlas, zpracovává správce osobní
údaje po dobu, na kterou jste mu souhlas ud lili, nejdéle po dobu 10 let.

VI. VAŠE PRÁVA
V souvislosti s ochranou osobních údaj  máte adu práv. Pokud budete chtít n kterého z níže uvedených 
práv využít, kontaktujte nás prost ednictvím emailu info@cms-praha.cz Ve vztahu k osobním údaj m 
máte zejména následující práva: 

a) právo na p ístup k osobním údaj m – na správce se m žete kdykoliv obrátit s žádostí o informaci,
zda vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, pak žádat další informace o tomto zpracování,

b) právo osobní údaje opravit i doplnit – pokud dojde v dob  zpracování vašich osobních údaj  ke 
zm  nebo se domníváte, že správcem zpracovávané osobní údaje nejsou správné, kontaktujte,
prosím, správce s žádostí o jejich úpravu i dopln ní,

c) právo požadovat omezení zpracování – v p ípadech uvedených v l. 18 na ízení GDPR máte právo
požadovat omezení zpracování vašich osobních údaj ; omezit m žete rovn ž rozsah osobních údaj
nebo ú el  zpracování (nap . odhlášením z newsletteru omezujete ú el zpracování pro zasílání
obchodních sd lení),

d) právo na výmaz osobních údaj  (právo být zapomenut) – v p ípadech uvedených v l. 17 na ízení
GDPR máte právo požadovat, aby správce bez zbyte ného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás
týkají,

e) právo požadovat p enesení údaj – za podmínek daných v l. 20 na ízení GDPR máte právo správce
žádat, aby vaše osobní údaje p edal t etí osob ,
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f) právo vznést námitku proti zpracování – v p ípad , že správce zpracovává vaše osobní údaje na
základ  jeho oprávn ného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
Takovou námitku správce bezodkladn  vy ídí v souladu s na ízením GDPR. Pokud bude námitka
vznesena proti zpracování vašich osobních údaj  za ú elem p ímého marketingu, p estane správce
osobní údaje za tímto ú elem zpracovávat,

g) právo podat stížnost – v p ípad  pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údaj  ze strany správce, máte právo podat stížnost u Ú adu pro ochranu osobních údaj  se
sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, email: posta@uoou.cz. Budeme rádi,
pokud budete nejprve o tomto podez ení informovat správce, aby mohl v c prov it a své p ípadné
pochybení napravit.

Nemáte povinnost vaše osobní údaje správci poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údaj  je však nutným 
požadavkem pro uzav ení a pln ní smlouvy o dílo, na jejímž základ  pro vás má správce zhotovit zboží dle vaší 
objednávky. Bez poskytnutí vašich osobních údaj  tak není možné smlouvu o dílo uzav ít i ji ze strany správce 
plnit.  

VII. ZP SOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJ
Zpracování vašich osobních údaj  provádí správce ve své provozovn  nebo sídle, a to prost ednictvím svých 
pov ených zam stnanc . Ke zpracování dochází prost ednictvím výpo etní techniky i manuálním zp sobem
u osobních údaj  v listinné podob  za dodržení všech bezpe nostních zásad pro správu a zpracování osobních
údaj . Za tímto ú elem p ijal správce technickoorganiza ní opat ení k zajišt ní ochrany údaj , zejména
opat ení, aby nemohlo dojít k neoprávn nému nebo nahodilému p ístupu k osobním údaj m, jejich zm ,
zni ení i ztrát , neoprávn ným p enos m, k jejich neoprávn nému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údaj . Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zp ístupn ny, respektují vaše právo na
ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních p edpis  týkajících se ochrany osobních
údaj .

V Rudné dne 1. zá í 2022 

Bc. David Frost, jednatel Česká mailingová společnost, s. r. o. (správce) 




