
 

Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost AUTO JAROV, s.r.o., IČ: 45789584, se sídlem Osiková 2, č.p. 2688, 130 00  Praha 3, 
jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“)  Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu 
zpracování Vašich osobních údajů Správcem v souvislosti zasláním objednávky zboží prostřednictvím 
e-shopu (Motoshop), s uzavřením kupní smlouvy na prodej zboží prostřednictvím e-shopu (Motoshop) 
(dále jen „Smlouva“), a to za účelem realizace smluvního vztahu, za účelem ochrany oprávněných zájmů 
Správce a k marketingovým účelům. Správce je oprávněn osobní údaje zpracovávat za účelem 
realizace smluvního vztahu a za účelem ochrany jeho oprávněných zájmů nezávisle na udělení Vašeho 
souhlasu (za předpokladu, že bude Smlouva uzavřena), k marketingovým účelům specifikovaným níže 
je Správce oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že mu ke zpracování udělíte souhlas. 
Pokud souhlas neudělíte, Správce nebude osobní údaje pro marketingové účely zpracovávat. 

A. ZASLÁNÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU (MOTOSHOP), UZAVŘENÍ 
KUPNÍ SMLOUVY NA PRODEJ ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU (MOTOSHOP) A 
OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE PŘI PLNĚNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:  
a) plnění (uzavření) smlouvy – uzavření kupní smlouvy na prodej zboží na základě vyplnění 

objednávkového formuláře na webu e-shopu Správce (Motoshop); 
b) ochrana oprávněných zájmů Správce, tj. zejména zajištění a uplatnění právních nároků Správce 

ze smlouvy. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: osobní údaje, které Správce od subjektu údajů získá 
v rámci objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, 
příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo) a kontaktní údaje (dodací adresa, 
fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa). 

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně 
v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém 
technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy. 

Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytně nutnou k realizaci zákaznické objednávky, tj. po 
dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy 
minimálně po dobu trvání smlouvy a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn osobní 
údaje uchovávat podle závazných právních předpisů (např. uplynutí záruční lhůty, do doby splnění 
veškerých závazků subjektu údajů vůči Správci - včetně soudního vymáhání nároků). V případě, že 
smlouva nebude po doručení objednávky Správci následně se subjektem údajů uzavřena, budou údaje 
zpracovávány po dobu 1 měsíce od doručení objednávky Správci. 

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje 
mohou mýt poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu 
správce, přepravním společnostem, auditorům, účetním a advokátům Správce. Na vyžádání, nebo 
pokud to bude nezbytné z důvodu ochrany oprávněných zájmů Správce, mohou být osobní údaje 
poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům 
apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do 
třetích zemí. 

B. MARKETINGOVÉ ÚČELY 
Účel zpracování osobních údajů: oslovování formou emailu nebo poštou s nabídkou produktů a 
služeb společnosti AUTO JAROV, s.r.o.; informování emailem nebo poštou o nových produktech 
službách, akcích, soutěžích a odebírání novinek; provádění telefonických marketingových studií za 
účelem zjištění spokojenosti zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a služeb a dalšího rozvoje 
péče o zákazníka. 
 
Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně 
v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém 
technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum 
narození, adresa trvalého pobytu) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová 
adresa). 

Doba zpracování osobních údajů: do odvolání souhlasu, maximálně však po dobu 5 let od udělení 
souhlasu, 



 

 

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje 
mohou být poskytnuty pověřeným marketingovým agenturám, které budou zpracovávat osobní údaje 
pro Správce. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, 
orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích 
zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí. 

SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁ VŮČI SPRÁVCI TATO PRÁVA: 

• právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu v případě nepřesností, 
nebo jejich výmaz, pokud pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, či v případě, 
že byly zpracovávány neoprávněně, 

• právo na omezení zpracování a právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování, včetně 
profilování, je-li prováděno 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
V případě, že je zpracování osobních údajů založena na Vašem souhlasu dále také: 

• právo souhlas kdykoliv písemně odvolat na emailové adrese GDPR@autojarov.cz nebo poštou 
na adrese sídla Správce, 

• právo na výmaz osobních údajů Správcem, neprodleně poté, co uplyne doba, na kterou byl 
souhlas udělen nebo byl odvolán, 

• právo bez vzniku jakékoliv újmy neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů Správci. 
 

Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy Správce GDPR@autojarov.cz, 
poštou na adrese Správce, případně telefonicky u kontaktní osoby pro agendu ochrany osobních údajů 
na tel. 605 203 240.  
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům 

Uděluji tímto společnosti AUTO JAROV, s.r.o., IČ: 45789584, se sídlem Osiková 2, č.p. 2688, 130 
00  Praha 3, jakožto správci osobních údajů (dále také jen „Správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, 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, svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů 
v rozsahu: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní 
číslo, e-mailová adresa, které jsem Správci sám poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Správce, 
případně pověřená marketingová agentura, které mohou být osobní údaje předány, bude v případě 
udělení mého souhlasu (v případě zaškrtnutí konkrétní položky) zpracovávat mé osobní údaje ve výše 
uvedeném rozsahu za účelem marketingových aktivit Správce, a to:  

• oslovování s nabídkou produktů a služeb, informování o nových produktech službách, akcích, 
soutěžích a odebírání novinek Správce, a to prostřednictvím emailu nebo poštou; 

• provádění telefonických marketingových studií Správcem za účelem zjištění spokojenosti 
zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a služeb a dalšího rozvoje péče o zákazníka. 

Souhlas uděluji na dobu do případného mého odvolání souhlasu, maximálně však na dobu 5 let.  

Prohlašuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních 
údajů ve výše uvedeném rozsahu, ke kterým uděluji souhlas, a to zejména na to, že mohu svůj 
souhlas kdykoliv písemně odvolat na emailové adrese GDPR@autojarov.cz nebo poštou na adrese 
sídla Správce a dále, že mohu u Správce uplatnit veškerá další práva, které mi zaručují právní předpisy 
a která jsou uvedena výše v Informacích o zpracování osobních údajů, se kterými jsem se seznámil. 

 


