
VZHLEDEM K TOMU, !e

A. Spole!nost  JABLOTRON ALARMS a .s. ,  I"O: 286 68 715,  se s ídlem na 
adrese Pod Skalkou 4567/33,  466 01  Jablonec nad Nisou,  "eská 
republ ika ,  zapsaná v obchodním rejst# íku  vedeném Krajsk$m soudem v 
Úst í  nad Labem, oddí l  B,  v lo%ka 1957 (dále té%  jako „Správce“) ,  s i  je  
v&doma v$znamu ochrany osobních údaj'  a  soukromí  fyz ick$ch osob;

B.  Osoba nakupuj íc í  v internetovém obchodu na webov$ch stránkách 
www.nanny.cz (dále té%  jako „ Internetov$  obchod“)  poskytuje Správci  
n&které údaje,  které mohou mít  povahu Osobních údaj'  ve smyslu  
na# ízení  Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27.  dubna 
2016 o ochran&  fyz ick$ch osob v souvis lost i  se zpracováním osobních 
údaj'  a  o  volném pohybu t&chto údaj'  a  o  zru(ení  sm&rnice 95/46/ES 
(obecné na# ízení  o  ochran&  osobních údaj' ) ,  v  platném zn&ní  (dále té%  
„GDPR“) ;

C.  Správce p# i  shroma%)ování ,  uchovávání  a zpracování  Osobních údaj'  
Kupuj íc ích a ostatních Subjekt'  Osobních údaj',  k  n im%  se  dostane v 
souvis lost i  s  provozováním Internetového obchodu,  postupuje v souladu 
s  právními  p#edpisy Evropské unie a "eské republ iky;

D.  Ú!elem t&chto Zásad je  splnit  informa!ní  povinnost  v'! i  Subjekt'm 

E.  Osobních údaj'  vypl$vaj íc í  z  GDPR
Tyto Zásady jsou relevantní  pro Kupuj íc í  a  ostatní  Subjekty Osobních 
údaj'  v  p# ípad&,  %e p# i  vyu% ívání  Internetového obchodu dochází  ke 
zpracovávání  je j ich Osobních údaj'  Správcem;

ZVE"EJ#UJÍ SE TYTO Zásady:

I.  POJMY

1 .  Kupující  znamená osobu nakupuj íc í  v Internetovém obchodu.

2.  Obchodní  sd$ lení  znamená informativní ,  market ingová ,  reklamní  ! i  
obchodní  sd& lení  ( i )  v  e lektronické (digitální )  form&  zasí lané 
prost#ednictvím e-mai lu;  nebo ( i i )  v  papírové form&  zasí lané po(tou.

3.  Osobními  údaji  se  pro ú!ely t&chto Zásad rozumí  ve(keré informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyz ické osob&,  je j í%  Osobní  údaje 
jsou zpracovávané v souvis lost i  s  provozováním Internetového obchodu.

4.  Správcem  Osobních údaj'  je  osoba ,  která ur!uje ú!ely a prost#edky 
zpracování  Osobních údaj'.  Správce zpracovává Osobní  údaje Subjekt'  
nezbytné pro uzav#ení  kupní  smlouvy.  Kategorie  Osobních údaj'  a  rozsah 
a ú!el  tohoto zpracování  je  vymezen v t&chto Zásadách.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJ*  
(www.nanny.cz)

(dále jen "Zásady")
ú! inné od dne 1 .6.  2020

Ochrana osobních údaj%



5.  Subjektem  se  pro ú!ely t"chto Zásad rozumí  Kupuj íc í  ! i  j iná osoba ,  
je j í#  Osobní  údaje v souvis lost i  s  nákupem v Internetovém obchod"  
Správce zpracovává ,  a je  tak v$! i  Správci  v postavení  Subjektu 
Osobních údaj$.

6.  Pojmy ,  je#  nejsou v t"chto Zásadách v%slovn"  definovány,  maj í  
v%znam vycházej íc í  z  GDPR.

I I .  KATEGORIE P! ÍJEMC"  OSOBNÍCH ÚDAJ"

1 .  Dal& í  Zpracovatelé a p' í jemci  Osobních údaj$.  Správce je  oprávn"n 
vyu# í t  s lu#eb externích spole!nost í  a  osob,  které pro Správce Osobní  
údaje zpracovávaj í  nebo k  nim maj í  p' ístup.  Tyto osoby jsou p' í jemci  
Osobních údaj$.  Mezi  takové osoby pat' í :

A.  dodavatelé v%vojov%ch a servisních s lu#eb pro Správce vztahuj íc ích 
se k  samotné apl ikaci  Internetového obchodu;

B.  provozovatelé technologického prost'edí ,  v n"m#  je  internetov%  
obchod provozován nebo jsou zpracovávána data souvisej íc í  s  jeho 
provozem (nap'.  provozovatel  serveru,  na kterém je  apl ikace 
internetového obchodu instalována ,  nebo správci  informa!ních 
systém$ ) ;

C.  provozovatelé platebních brán (v rámci  úhrady kupní  ceny zbo# í ) ;

D.  poskytovatelé po&tovních s lu#eb a s lu#eb elektronick%ch komunikací  
(v rámci  b"#né komunikace);

E.  provozovatelé p'epravních s lu#eb (v rámci  doru!ování  zbo# í ) ;

F.  poskytovatel$m reklamních s lu#eb souvisej íc ích s  nabídkou zbo# í  
prodávaného v internetovém obchodu;

G.  poradci  a zástupci  Správce p' i  ochran"  jeho oprávn"n%ch zájm$  
ze jména v oblast i  práva ,  daní  a ú!etnictví ;

H.  cert ifika!ní  autor ita nap'.  v  rámci  audit ingu dodr#ování  norem ISO;

I .  poskytovatelé archiva!ních a skarta!ních s lu#eb v rámci  pln"ní  
zákonn%ch povinnost í  Správce,

J.  spole!nost i  p' ís lu&ej íc í  k  holdingu Jablotron v rámci  propojování  s  
dal& ími  s lu#bami ! i  produkty holdingu;

K.  poj i&(ovny v rámci  'e&ení  poj istn%ch událost í ;

L.  soudy a exekuto' i  v  souvis lost i  s  uplatn"n%mi nároky;

M.  orgány státní  správy v! .  orgán$  ! inn%ch v trestním ' ízení  v rámci  
pln"ní  zákonn%ch povinnost í  Správce.



2.  P!edávání  Osobních údaj"  mimo EU.  Správce je  oprávn#n do procesu 
zpracování  zapoj i t  i  mezinárodní  organizace a Zpracovatele,  kte! í  se  
vyskytuj í  v  t zv.  t!etích zemích,  tedy na území  mimo Evropskou uni i  a  
pota$mo Evropsk%  hospodá!sk%  prostor.  Správce Osobní  údaje mimo 
území  EU nep!edává .

3.  Informace o Zpracovatel ích a p! í jemcích.  Správce na $ádost  Subjekt"  
Osobních údaj"  zaslanou prost!ednictvím kontaktního formulá!e 
poskytne bl i$& í  informace o osobách zapojen%ch do procesu zpracování  
Osobních údaj".

4.  Zpracování  v souladu s  GDPR.  V&echny osoby,  které Správce zapoj í  do 
zpracování  Osobních údaj",  spl'uj í  po$adavky podle GDPR.  V& ichni  
zam#stnanci  Správce jsou p! i  zpracování  Osobních údaj"  povinni  
zachovávat ml(enl ivost  o  Osobních údaj ích,  které budou zpracovávat p! i  
v%konu své pracovní  ( innost i .

5.  Fyzické umíst#ní  Osobních údaj".  Osobní  údaje jsou umíst#ny na 
serverech a datov%ch úlo$ i&t ích,  je$  jsou ve v lastnictví  Správce nebo 
pod jeho kontrolou a nacházej í  se na území  Evropské unie,  konkrétn#  v  
)eské republ ice.  Servery a datová úlo$ i&t#  jsou udr$ovány a spravovány 
s  odpovídaj íc í  odbornost í  v souladu s  evropsk%mi a (esk%mi p!edpisy.  
Správce zaj ist i l  adekvátní  úrove'  zabezpe(ení  server"  a  datov%ch 
úlo$ i&* .  Osobní  údaje mohou b%t  p!edávány v rámci  t#chto zemí  mezi  
jednotl iv%mi technologick%mi a v%po(etními  za! ízeními  (v(etn#  server"  a  
datov%ch úlo$ i&* )  nacházej íc ími  se pod kontrolou Správce nebo v jeho 
v lastnictví .

6.  Zp! ístupn#ní  t!etím osobám. Osobní  údaje Subjekt"  Osobních údaj"  
nebudou $ádn%m zp"sobem zp! ístupn#ny ve form#  ve!ejn#  p! ístupného 
seznamu.

7.  P! ím%  market ing.  Správce je  oprávn#n na základ#  svého oprávn#ného 
zájmu zpracovávat Osobní  údaje pro ú(ely p! ímého market ingu.  Prot i  
tomuto zp"sobu zpracování  m"$e Subjekt  Osobních údaj"  podat 
námitku.

8.  Stat ist ické a analyt ické ú(ely.  Správce je  oprávn#n Osobní  údaje 
anonymizovat pro stat ist ické a analyt ické ú(ely.  V takovém p! ípad#  se  
j i$  nejedná o zpracování  Osobních údaj".

9.  Zabezpe(ení .  Správce p! i ja l  a  uplat'uje opat!ení  technického a 
organiza(ního zabezpe(ení  ochrany Osobních údaj",  je$  jsou pln#  v  
souladu s  ISO 27001.

I I I .  KATEGORIE ZPRACOVÁVAN!CH OSOBNÍCH ÚDAJ",  Ú#EL A DOBA    
     ZPRACOVÁNÍ

1 .  Kategorie  zpracovávan%ch Osobních údaj".  Správce v souvis lost i  s  
uzavíráním kupních smluv a je j ich pln#ním zpracovává následuj íc í  
kategorie  Osobních údaj" :

A.  údaje pro identifikaci  Kupuj íc ího,  zejména jeho jméno a p! í jmení ,  
datum narození ;

B.  adresní  údaje Kupuj íc ího,  zejména místo s ídla /bydl i&t#  ( i  dodací  
adresa;



C. kontaktní  údaje Kupuj íc ího,  zejména jeho e-mai lová adresa a 
telefonní  ! ís lo;

D.  platební  údaje,  zejména bankovní  spojení  a  ! ís lo  ú!tu;

E.  údaje o histor i i  nákup"  a  plateb Kupuj íc ího.

2.  V dal# ích p$ ípadech m"%e Správce zpracovávat i  j iné Osobní  údaje na 
základ&  dobrovolného souhlasu Kupuj íc ího.

3.  Ú!el  zpracování  Osobních údaj"  z ískan'ch od Kupuj íc ího.  Osobní  
údaje uvedené v odst .  3.1  jsou Správcem zpracovávány za ú!elem pln&ní  
kupní  smlouvy uzav$ené s  Kupuj íc ím a dodání  objednaného zbo% í .  
Právním základem pro toto zpracování  je  pln&ní  uzav$en'ch smlouvy.  
Osobní  údaje jsou dále pou% ívány pro market ingové ú!ely.  Právním 
základem pro toto zpracování  je  oprávn&n'  zájem Správce,  pokud se 
jedná o p$ ím'  market ing,  nebo(  p$ ím'  market ing je  ve smyslu  GDPR 
oprávn&n'm zájmem Správce.

4.  Doba zpracování .  Osobní  údaje jsou Správcem ulo%eny pouze po dobu 
nezbytn&  nutnou k  pln&ní  jeho závazk"  z  uzav$en'ch kupních smluv v 
Internetovém obchod&  a  k  ochran&  oprávn&n'ch zájm"  Správce v 
souvis lost i  s  provozováním Internetového obchodu a s  jednotl iv'mi 
dodávkami zbo% í  uskute!n&n'mi na základ&  uzav$en'ch kupních smluv s  
Kupuj íc ími .

IV.  POU!ENÍ  SUBJEKT"  O JEJICH PRÁVECH

1 .  Subjekt  Osobních údaj"  je  oprávn&n v"! i  Správci  uplat)ovat ní%e 
uvedená práva v rozsahu a za podmínek uveden'ch v Kapitole I I I  
na$ ízení  GDPR,  a to prost$ednictvím elektronického formulá$e na tomto 
odkazu https://gdpr. jablotron.cz p$ ípadn&  prost$ednictvím emai lu  
gdpr@jablotron.cz.

2.  Práva Subjekt"  Osobních údaj"  jsou následuj íc í :

A.  Právo na p$ ístup ke sv'm Osobním údaj"m: Subjekt  má právo z ískat  
od Správce potvrzení ,  zda o n&m zpracovává Osobní  údaje.  Pokud 
dochází  ke zpracování  Osobních údaj"  Subjektu,  tak má Subjekt  právo 
z ískat  k  t&mto údaj"m p$ ístup a informace nap$.  o  ú!elech a rozsahu 
zpracování ,  o  kategori ích zpracovávan'ch Osobních údaj"  a  o  je j ich 
zdroj i .  Rovn&%  má Subjekt  právo po%adovat kopi i  jeho zpracovávan'ch 
Osobních údaj".

B.  Právo na opravu:  Subjekt  má právo na to,  aby Správce bez 
zbyte!ného odkladu opravi l  p$ ípadné nep$esné Osobní  údaje,  které se 
Subjektu t'kaj í .

C.  Právo na v'maz:  Pokud nastane n&kter'  z  d"vod"  vymezen'ch 
na$ ízením GDPR (nap$.  Osobní  údaje j i%  nebudou pot$ebné pro ú!ely,  pro 
které byly shromá%d&ny nebo j inak zpracovány,  nebo dojde k  odvolání  
souhlasu ze strany Subjektu) ,  má Subjekt  právo na to,  aby Správce bez 
zbyte!ného odkladu vymazal  Osobní  údaje,  které se Subjektu t'kaj í .  
Toto právo se v#ak neuplatní  neomezen&,  k  v'mazu nedojde nap$.  pokud 
jsou údaje zpracovávány na základ&  právní  povinnost i  p lynoucí  z  obecn&  
závazn'ch p$edpis".



D. Právo na omezení  zpracování :  Subjekt  má právo na to,  aby Správce 
omezi l  zpracování  v p! ípadech vymezen"ch na! ízením GDPR.  Jedná se 
nap!.  o  s i tuaci ,  kdy bude Subjekt  popírat  p!esnost  Osobních údaj#,  a  
omezení  bude probíhat  po dobu,  kdy Správce bude p!esnost  Osobních 
údaj#  ov$!ovat .

E.  Právo na p!enositelnost  údaj# :  V p! ípad$,  %e jsou Osobní  údaje 
zpracovávány automatizovan$  a  na základ$  souhlasu Subjektu nebo 
smlouvy,  má Subjekt  právo na to,  aby mu Správce poskyt l  jeho Osobní  
údaje ve strukturovaném, b$%n$  pou% ívaném a strojov$  & i te lném formátu 
a také právo p!edat tyto údaje j inému správci  Osobních údaj#.  Subjekt  
má rovn$%  právo,  aby Správce poskyt l  tyto údaje j inému správci  údaj#  
p! ímo,  je- l i  to  technicky proveditelné.

F.  Právo vznést  námitku:  Subjekt  má právo z  d#vod#  t"kaj íc ích se jeho 
konkrétní  s i tuace kdykol i  vznést  námitku prot i  zpracování  Osobních 
údaj#,  které se ho t"kaj í ,  pokud jsou tyto Osobní  údaje zpracovávány,  
proto%e zpracování  je  nezbytné pro spln$ní  úkolu provád$ného ve 
ve!ejném zájmu nebo p! i  v"konu ve!ejné moci  nebo proto%e je  nezbytné 
pro ú&ely oprávn$n"ch zájm#  Správce & i  t!etí  strany,  v&etn$  profilování  
zalo%eného na t$chto ustanoveních.  Subjekt  má právo vznést  námitku 
prot i  zpracování  pro ú&ely p! ímého market ingu.

G.  Automatizované indiv iduální  rozhodování ,  v&etn$  profilování :  Subjekt  
má právo neb"t  p!edm$tem %ádného rozhodnutí  zalo%eného v"hradn$  na 
automatizovaném zpracování ,  v&etn$  profilování ,  které má pro n$ j  
právní  ú& inky nebo se je j  obdobn"m zp#sobem v"znamn$  dot"ká .  Toto 
právo se v'ak neuplatní  ve v'ech p! ípadech,  nap!.  pokud je  rozhodnutí  
nezbytné k  uzav!ení  nebo pln$ní  smlouvy mezi  Subjektem a Správcem.

V. POSKYTNUTÍ SOUHLASU A PRÁVO JEJ KDYKOLIV ODVOLAT

1 .  V p! ípadech,  kdy je  zpracování  Osobních údaj#  zalo%eno na souhlasu 
Subjektu,  m#%e je j  Subjekt  kdykol iv odvolat .

2.  Odvolání  souhlasu ale i  jeho ud$ lení  je  svobodnou volbou Subjektu.  
Správce k  takovému jednání  není  oprávn$n Subjekt  nut it ,  ani  je j  za 
neposkytnut í  souhlasu jak"mkol iv zp#sobem post ihnout .  Odvolání  
souhlasu v'ak nemá vl iv na zákonnost  zpracování  p!ed jeho odvoláním 
(t j .  jeho odvolání  nemá zp$tné ú& inky) .

3.  Souhlas se zpracováním Osobních údaj#  dan"  Správci  m#%e Subjekt  
odvolat  prost!ednictvím odkazu:  https://gdpr. jablotron.cz/

VI.  OSOBA POV!"ENÁ OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJ#  A STÍ$NOSTI

1 .  Subjekt  má právo kdykol iv se obracet  v zále% i tostech souvisej íc ích se 
zpracováním jeho Osobních údaj#  Správcem a v"konem sv"ch práv v 
oblast i  ochrany Osobních údaj#  na pov$!ence pro ochranu osobních 
údaj#  ustanoveného Správcem.

2.  Pov$!ence pro ochranu osobních údaj#  je  v p! ípad$  pot!eby mo%né 
kontaktovat prost!ednictvím elektronického formulá!e na tomto odkazu:  
https://gdpr. jablotron.cz,  eventuáln$  prost!ednictvím elektronické po'ty 
zaslané na e-mai lovou adresu:  gdpr@jablotron.cz.



3.  Subjekt  má rovn!"  právo podat st í"nost  t#kaj íc í  se zpracování  jeho 
Osobních údaj$  k  dozorovému ú%adu,  kter#m je Ú%ad pro ochranu 
osobních údaj$,  s ídlem Pplk.  Sochora 27,  170 00 Praha 7.

VII.  POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ!  ZE STRANY SUBJEKTU

1 .  Poskytnut í  Osobních údaj$  v  p% ípadech,  kdy je  zpracování  nezbytné 
pro %ádné pln!ní  kupní  smlouvy,  je  podmínkou uzav%ení  smlouvy a dodání  
zbo" í  mezi  Správcem a Kupuj íc ím.

2.  Poskytnut í  Osobních údaj$  ke zpracování  zalo"enému na souhlasu 
Subjektu údaj$  není  povinné.  S  neposkytnut ím nejsou pro Subjekt  
spojeny "ádné d$sledky.

3.  Poskytnut í  Osobních údaj$  je  povinné v p% ípadech,  kdy je j ich 
zpracování  vypl#vá p% ímo ze zákona .

VII I .  ZASÍLÁNÍ  EMAIL!,  SMS, MMS A OBCHODNÍCH SD"LENÍ  
KUPUJÍCÍMU

1 .  Zasí lání  zpráv.  Správce je  oprávn!n zasí lat  Kupuj íc ímu ( i )  e lektronické 
zprávy na jeho e-mai lovou adresu;  ( i i )  SMS/MMS zprávy na jeho telefonní  
& ís la ,  sd! lené Kupuj íc ím Prodávaj íc ímu v rámci  u" ívání  Internetového 
obchodu,  a to to ohledn!  jak#chkol iv úkon$,  událost í  nebo skute&nost í  
t#kaj íc ích se Správce & i  provozování  Internetového obchodu.

2.  Obchodní  sd! lení .  Správce je  v souladu s  obecn!  závazn#mi právními  
p%edpisy oprávn!n zasí lat  Kupuj íc ímu Obchodní  sd! lení  na j ím 
poskytnuté kontaktní  údaje t#kaj íc í  se obdobn#ch v#robk$  & i  s lu"eb,  
které Kupuj íc í  od Správce zakoupi l .  Toto oprávn!ní  v'ak vzniká pouze v 
p% ípad!,  ( i )  "e ze strany Kupuj íc ího nedo' lo  k  jeho odmítnut í ;  nebo ( i i )  "e 
byl  Kupuj íc ím poskytnut  souhlas se zasí láním Obchodních sd! lení .  
Subjekt  má mo"nost  kdykol iv zasí lání  obchodních sd! lení  odmítnout .  
Tato mo"nost  bude uvedena u ka"dé jednotl ivé zprávy.

IX.  COOKIES

1 .  Cookies.  N!které Osobní  údaje jsou obsa"eny v cookies pou" ívan#ch 
Správcem v Internetovém obchodn!.  Podrobnost i  o  u" ívání  cookies 
naleznete na webov#ch stránkách Internetového obchodu v zálo"ce 
https://gdpr. jablotron.cz/files/cz_COOKIES_nanny.cz.pdf
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