
 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
(INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA) 

 
 
Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám 
sdělujete za účelem vyřízení Vaší objednávky týkající se koupě zboží učiněné prostřednictvím 
telefonické objednávky, aktivního telemarketingu, webové stránky www.petgourmet.cz, objednávkové 
SMS či objednávkového kuponu. Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 12 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), které je 
přímo právně závazné i na území České republiky.  
 
1. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo 
identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí 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.  
 
Vy nám na základě Vaší objednávky zboží sdělujete tyto osobní údaje:  
- jméno a přímení,  

- adresa Vašeho bydliště,  

- telefonní spojení,  

- e-mail,  
 
(dále jen „Osobní údaje“).  
 
2. Naše společnost, tj. společnost Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 
Praha 10, IČ: 284 00 658, DIČ: CZ284 00 658 je provozovatelem internetového obchodu 
www.petgourmet.cz, a zároveň je tzv. správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely 
shromažďujeme, disponujeme s nimi, a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.  
 
3. Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou námi nabízených 
produktů, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky. Vaše jméno a adresu zpracováváme za 
účelem uzavření smlouvy s Vámi a Vaší identifikace pro vystavení účetního dokladu za dodání 
produktů a doručení zboží. Telefonní spojení a e-mail nám sdělujete za účelem uzavření smlouvy a 
proto, abychom Vás mohli kontaktovat z důvodu podání informace o realizaci objednávky. Zpracování 
osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Vašemu 
souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi.  
 
4. Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání aktualizovaných obchodních 
podmínek či novinek týkajících se naší společnosti nebo námi nabízených služeb. Pro případ 
zpracování Osobních údajů pro takové účely Váš souhlas potřebujeme a můžete nám ho výslovně 
udělit jednak v rámci telefonní objednávky, zaškrtnutím příslušného políčka při objednávce skrze 
internetový obchod nebo na základě naší žádosti formou e-mailu. Pokud nám udělíte souhlas se 
zasílám informací o naší společnosti, předáme Vaše Osobní údaje tzv. zpracovateli osobních údajů, 
který dle našeho pokynu a na základě smlouvy uzavřené v souladu s čl. 28 Nařízení zpracovává 
Osobní údaje výlučně pro tyto účely. Údaje o zpracovatelích, tj. komu byly Vaše osobní údaje 
předány, Vám sdělíme na základě Vaší žádosti zaslané na e-mail: info@petgourmet.cz.  
 
5. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby zaškolené pro práci s nimi. Osobní údaje jsou 
ukládány na zabezpečeném serveru. Vaše osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od 
okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady kupujícím 
(reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 let pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k 
podání soudní žaloby vůči prodávajícímu nebo zahájení řízení u České obchodní inspekce  
 
6. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám vyjma osob, kterou jsou pověřeny 
zpracováním Osobních údajů pro účel uvedený v tomto dokumentu, a s výjimkou nutnosti vymáhání  



našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů. 
Osobní údaje primárně zpracovává společnost Helvetia Direct Marketing s.r.o., IČ: 284 00 658, se 
sídlem Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v 
Praze, sp. zn. C 138842.  
 
7. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s 
Nařízením. Ve vztahu k osobním údajům máte následující práva vůči naší společnosti:  
 
- právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má  
právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,  

- právo na opravu svých Osobních údajů,  

- právo na výmaz svých Osobních údajů,  

- právo na omezení zpracování Osobních údajů,  

- právo na přenositelnost Osobních údajů.  
 
8. Podrobné informace ohledně možnosti uplatnění těchto Vašich práv z důvodu jejich rozsáhlosti 
neuvádíme, jsme nicméně připraveni Vám je na požádání sdělit v písemné formě. Shodně tak údaje 
ohledně osob dále pověřených zpracováním Osobních údajů.  
 
9. Ve vztahu k Osobním údajům bude docházet k tzv. automatizovanému zpracování osobních údajů 
formou profilování (ve smyslu čl. 22 Nařízení), výlučně však za účelem individualizace nabídek, které 
Vám s Vaším souhlasem budeme zasílat. Tento způsob zpracování Osobních údajů pro Vás nebude 
mít žádné právní účinky, ani se Vás jinak významně nedotkne.  
 
10. Informace obsažené v tomto dokumentu budou v případě, že nám za tímto účelem sdělíte e-
mailovou adresu, zasílány na tuto adresu.  
 

11. Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, obraťte se 

prosím kdykoliv na nás na e-mailové adrese ombudsman@petgourmet.cz. Případně se můžete obrátit 

na dohledový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 
Praha 7, web: www.uoou.cz).  

 


