
Ochrana osobních údajů 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je společnost Vosto5, z.s., IČO: 66000408, se sídlem 
Litovická 357/11, 161 00 Praha 6, zapsanou ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v 
Praze pod sp. zn. L 8148 zabývající se uměleckou činností. 

 

1. Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami poskytnete.  
1. Zpracováváme osobní údaje zákazníků e-shopu www.vosto5.cz/suvenyry, kteří 

vytvoří objednávku. 
2. Tyto osobní údaje obsahují Váš e-mail, jméno, příjmení, ulici, číslo popisné, 

město, PSČ a telefonní číslo. 
 

2. Některé údaje jsou zpracovávány automaticky.  
Pro příjemnější používání stránky používáme také IP adresu. Podle ní Vám 
automaticky zvolíme měnu pro zobrazování cen produktů a vybereme nejbližší 
pobočku Zásilkovny nebo České pošty. 
 

3. Osobní údaje používáme, jen když je to nezbytně nutné.  
1. Váš e-mail potřebujeme k tomu, abychom Vám na něj mohli zaslat potvrzení 

objednávky společně s platebními údaji, fakturu za nákup a informace o stavu 
Vaší objednávky. Na e-mail Vám chodí také informace od přepravce. 

2. Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vám 
mohli objednávku doručit. 
 

4. Osobní údaje zpracováváme jen my. Pokud to jinak nejde, předáme někomu jinému 
(např. dopravci), ale jen to, co je nezbytně nutné a nic víc.  

1. Všichni, kteří u nás mají přístup k osobním údajům jsou navždy zavázáni k 
tomu, aby je neposkytli nikomu jinému. 

2. Spolupracujeme s jinými subjekty, a proto musíme některé údaje předat dál. 
Tady je seznam zpracovatelů: 
 Přepravní společnosti – Česká pošta, Zásilkovna s.r.o. (zajištění distribuce 
zboží). 
 

5. Údaje zpracováváme jen tak dlouho, jak je to nutné  
1. Většinu osobních údajů potřebujeme k samotnému nákupu (uzavření obchodní 

smlouvy) a k doručení produktů. Tyto údaje ze zákona musíme uchovávat v 
účetnictví po dobu 10-ti let. 
 

6. Kdykoliv se na nás můžete obrátit a rádi Vám poskytneme vše, co je třeba.  
1. Osobní údaje, které jste nám poskytli, které zpracováváme, a proč je 

potřebujeme. 
2. Opravíme údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné. 
3. Odstraníme údaje, které nejsou potřeba pro účetnictví a jiné naše povinnosti. 

 


