
Kategorie zpracovatelů osobních údajů 

Zpracovateli společnosti jsou:  

 provozovatelé poštovních a kurýrních služeb (v případě krabicového software, hmotného zboží a dárku), 
 výrobci produktů, prodejci, distributoři konkrétního produktu, kteří na základě údajů poskytnou licenci k objednanému produktu – těmto výrobcům poskytujeme údaje 

pouze v rozsahu nezbytném pro tuto licenci (obvykle jméno, příjmení, název společnosti, email, adresa), 
 provozovatelé služeb webhostingu, serverových služeb, 
 provozovatelé jiných webů, kteří inzerují produkty a služby organizace na svých webech, 
 poskytovatelé platebních služeb, služeb ověřování identity, poskytovatelé kreditních služeb apod.,  
 poskytovatelé jiných technických služeb organizaci, 

 
a jejich subdodavatelé (tzv. řetězení zpracovatelů), jež se podrobují stejným pravidlům jako naši prvotní zpracovatelé, výhradně však při splnění některé z následujících 
podmínek: 

 
 je nutné zapojit třetí stranu jako poskytovatele služeb za účelem naplnění jakéhokoliv ujednání, které organizace se subjektem uzavřela (např. kompletace objednávky 

a její zabalení, odeslání balíku prostřednictvím kurýrní služby, zpracování bankovního převodu apod.),   
 jako součást předsmluvního jednání a za účelem přípravy očekávání uzavření ujednání dle písm. a), 
 je-li to od subjektu výslovně požadováno (např. při používání metod ověřování pomocí sociálních sítí); 
 je-li to potřebné za účelem vytvoření, zjištění, provádění či ochrany právních nároků a/nebo vyžaduje-li to obecně závazný předpis a/nebo v dobré víře, že takový 

přístup, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nezbytné, aby organizace mohla patřičně reagovat na nároky vůči organizaci, při soudním řízením, při prosazování 
jakýchkoliv ujednání s uživateli či členy organizace, v případě nouze s ohrožením veřejného zdraví, úmrtí nebo fyzického zranění osoby, v rámci vyšetřování, v rámci 
ochrany práv, majetku či osobní bezpečnosti v  
organizaci, jejích uživatelů či členů anebo jiných osob 

Všechny osobní údaje nutné k vypořádání licenční smlouvy jsou získávány na základě právního titulu plnění smlouvy. Předáváme pouze osobní údaje nutné k objednání a 
vystavení licence. Pokud jde o naskenované kopie dokladů pro uplatnění slevy, jsou bezprostředně po ověření z informačních systémů odstraněny z databáze správce a 
zpracovatele.  
 

 

 

 



Společnosti a distributoři, kterým poskytujeme osobní údaje nutné k objednání a vystavení licence (www.shope.sk)  

Produkty Zpracovatelé  Předávané údaje 
Kožené, silikonové, ocelové řemínky na hodinky HORIDO.PL Grzegorz Geppert, NIP: 6431609200 

Centrala Poczty Polskiej S.A., NIP: 5250007313 
Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, 
IČ DPH: SK2021879959 

jméno, příjmení, název společnosti, poštovní adresa 

Opasky Wyroby ze Skóry Marek Antoniak, NIP: PL5220012746 
Centrala Poczty Polskiej S.A., NIP: 5250007313 
Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, 
IČ DPH: SK2021879959 

jméno, příjmení, název společnosti, poštovní adresa 

 


