
Podmínky ochrany osobních údajů 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro 

účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu 

internetového obchodníka.  

 

Ochrana osobních údajů 

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

 

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost L’ambre Praha s.r.o. se 

sídlem Pobřežní 18/16, Praha 8 18600 identifikační číslo: 27422283 zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

č. 111868  (dále jen „správce“). 

 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:  

Korespondenční adresa: Pobřežní 18/16, Praha 8 18600 

E-mail: lambre.praha@seznam.cz 

Telefon: +420234134265 

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů 

 

2. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
2.1  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání 
obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména 
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve 
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 
2.2    Účelem zpracování osobních údajů je 

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního 
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které 
jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí 
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez 
poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 
2.3    Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu 

rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj 
výslovný souhlas. 
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3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  
 
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od zákazníků, a to hlavně při     
objednávce zboží a v souvislosti s registrací ve společnosti  L’ambre Praha s.r.o. 

 
 

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celé období účasti zákazníka v 

Informačním systému společnosti Lambre Praha s.r.o a Mongird Sp z o.o. Období, pro něž 

je souhlas udělen, končí taktéž odvoláním souhlasu.  

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou firmy Commerce Media s.r.o. 

(zpracování emailu pro zasílání emailových kampaně) Česká pošta, s.p., 

(přeprava zásilek), PPL CZ s.r.o (přeprava zásilek), General Logistics 

Systems Czech Republ ic s.r.o. (přeprava zásilek), 

Daňové účetní poradenství a služby s.r.o. 

 

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce 

přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich 

osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku 

proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost 

Vašich  osobních údajů. 

 

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů 

daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich 

osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš  souhlas se 

zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu 

lambre.praha@seznam.cz 

 

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo 

porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u 

dozorového úřadu. 

 

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních 

údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který 

je nutný k uzavření smlouvy. 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018 
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