Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s prohlášením podnikatele o účelu nákupu
v prodejně UNI HOBBY
Poskytnutí údajů uvedených v prohlášení podnikatele o účelu nákupu v prodejně UNI HOBBY správci,
kterým je společnost UNI HOBBY, a.s., IČO 24711594, se sídlem Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00
Praha 4, zaps. v OR vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 16346, je nezbytné pro plnění povinnosti správce
neumožnit maloobchodní prodej, který byl zakázán krizovým opatřením – usnesením vlády č. 1103 ze
dne 26. 10. 2020. Prodej je možný pouze ve velkoobchodním režimu, tedy podnikatelům za účelem
výkonu jejich podnikání, proto je nutné ověřovat, zda osoba, která hodlá uskutečnit nákup, je skutečně
podnikatelem a nakupuje za účelem svého podnikání. Uvedené kontaktní údaje (tel. číslo a e-mailová
adresa) je pak nezbytná pro potřeby trasování osob v případě výskytu onemocnění COVID-19.
Údaje získané a spravované na základě tohoto prohlášení mohou být správcem uloženy po dobu trvání
promlčecí doby přestupku souvisejícího s porušením uvedeného krizového opatření, případně pokud
bude se správcem řízení zahájeno řízení o přestupku či jiném deliktu z důvodu domnělého porušení
uvedeného krizového opatření, do konce kalendářního roku, ve kterém bude takové řízení nebo řízení
o soudním přezkumu takového řízení pravomocně ukončeno. Po uplynutí uvedené doby je správce
povinen získané osobní údaje zlikvidovat, pokud mu nebude k jejich zpracovávání svědčit jiný řádný
titul. Právním základem zpracování údajů uvedených v tomto prohlášení je zákonné zmocnění
vyplývající z ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), neboť
toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce a zpracovateli osobních údajů,
kterého správce pověří; správce odpovídá za to, že všichni příjemci údajů budou postupovat v souladu
s tímto souhlasem a s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Osobní údaje mohou být
zpracovávány automatizovaně i manuálně, v elektronické i tištěné formě.
Zároveň Vás informujeme, že máte právo
 požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování svých údajů,
 vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 na přenositelnost údajů, jsou-li tyto zpracovávány automatizovaně, to znamená, že v takovém
případě máte právo získat své osobní údaje, které byly Vámi poskytnuty správci, ve
strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu,
 podat stížnost týkající se nakládání s Vašimi údaji u dozorového úřadu dle zákona či jiného
závazného právního předpisu (Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiný obdobný úřad na něj
navazující či jej nahrazující).
Poskytnutí Vašich osobních údajů, resp. vyplnění a podepsání tohoto prohlášení je zcela dobrovolné;
pokud však toto prohlášení odmítnete vyplnit a podepsat a zároveň nejste registrovaným profi
zákazníkem společnosti UNI HOBBY, a.s., nebude Vám během trvání zákazu maloobchodního prodeje
umožněno nakupování v prodejnách UNI HOBBY.
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