OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost one chart s.r.o., IČO: 07289944, se sídlem Ortenovo
náměstí 1487/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 298512, jako provozovatel internetového portálu Stoc.to
(dále jen „Společnost“ nebo i „Stoc.to“) chrání poskytnuté osobní
údaje.
Zásady ochrany osobních údajů jsou udržovány aktuální
a v souladu s příslušnými právními předpisy, z tohoto důvodu dochází k pravidelným změnám těchto
zásad. Aktuální dokument je vždy zveřejněn na Stoc.to. Společnost činí veškerá opatření, aby bylo
zamezeno zneužití osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v případě existence
právního důvodu pro jejich zpracování.

ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE
Osobní údaj a subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Osobním údajem je jakákoli informace,
která s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. Návazně je osobním údajem jakákoli
informace, která k subjektů údajů přiřaditelná.
Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech,
zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii
údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby.
Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016 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),
(dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Legislativní předpisy mohou v některých případech, tam
kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla, která upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Správce osobních údajů
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů
a za zpracování odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno
jinak, platí, že správcem osobních údajů je Stoc.to.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává
pro správce osobní údaje.
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a archivovány dle zákonných lhůt.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který
umožňuje osobní údaje zpracovávat. Pravidelně je prověřována zákonnost držení osobních údajů
a v případě zániku zákonného důvodu pro zpracování osobních údajů je proveden výmaz příslušných
osobních údajů. Osobní údaje, které jsou zpracovány s Vaším souhlasem, jsou uchovány pouze po
dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
PROČ A JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Stoc.to zajišťuje prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu v České republice. Některé Vaše
osobní údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování
jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete.

Doručení zboží a zákaznický servis
- Oslovení
- Jméno
- Příjmení
- Firma
- IČ, DIČ
- Poštovní adresa
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Číslo bankovního účtu
- Detail objednávky a historie objednávek
- Hodnota přidělených kreditů
V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky
a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů.
Zobrazování reklamy
- E-mailová adresa
- IP adresa
- Historie objednávek
- Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěva, místo vstupu, navštívené stránky,
zobrazené odkazy, aktivita na stránkách)
- Typ uživatelského přístroje, informace o rozlišení obrazovky
- Prohlížeč
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu,
k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.
Zasílání emailů
- Oslovení
- Jméno
- Příjmení
- E-mailová adresa
- IP adresa
- Historie objednávek
- Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na uvedené nabídky)
- Informace o zobrazených produktech
- Data o produktech zanechaných v košíků
Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu,
k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.
Výběrové řízení
- Jméno
- Příjmení
- E-mailová adresa
- Bydliště
- Telefonní číslo
- Jakékoli další informace, které uvedete v životopisu či průvodním dopisu
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení, maximálně však do 3 let od data
Vaší reakce.
Zvláštní kategorie a zpracování osobních údajů pro jiný účel
- Pohlaví
- Datum narození
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu uvedení v osobním účtu.
SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány externími spolupracovníky Stoc.to a dodavateli.
Jedná se zejména o dopravce, platební brány, účetní služby, IT a marketingové služby atp. Subjekty,
které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou
a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou

pro Stoc.to provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních
údajů.
Stoc.to disponuje značným množstvím dat, žádné z nich však neposkytuje mimo Českou republiku.
Cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho počítače nebo
mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Slouží k zapamatování Vašich
preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné
zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat.
Cookies a další sledovací technologie mohou být na našich stránkách a aplikacích používány různým
způsobem, například za účelem provozu webové stránky, analýzy návštěvnosti nebo k reklamním
účelům. Cookies a další sledovací technologie využíváme zejména proto, abychom byly schopni
zkvalitnit a zefektivnit naše služby.
V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti
využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.
Vaše práva
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.
Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování
svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás Stoc.to zpracovává.
Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo
nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
Odvolání souhlasu a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním
osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním. Můžete
rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní
údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti
nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který
jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, tzn. právo získat své osobní údaje
od Stoc.to a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud
se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních
údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 23.9.2019.

one chart s.r.o.
Filip Prchal, jednatel společnosti
Jako provozovatel Stoc.to

