
Informace o zpracování osobních údajů v rámci Okamžité výměny 

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a odpovědné osoby 

1.1 Správcem je společnost Electro World s.r.o., se sídlem Praha 9, Chlumecká 1531, PSČ 19819, IČO: 264 
88 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85390, web: 
www.electroworld.cz, e-mail: info@electroworld.cz (dále jen „Správce“). 

1.2 Správce jmenoval za svou zodpovědnou osobu pana Tomáše Skladaného, e-mailová adresa 
dpo@electroworld.cz, telefonní číslo +421 2 49 449 100 (kontakt na recepci, která vás propojí) nebo +420 
210 012 444 (kontakt na call centrum). 

2. Účel a právní základ zpracování 

A) Plnění Dohody o Okamžité výměně 

2.1 Pokud je v Potvrzení uvedena Vaše identifikace, Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, 
příjmení, adresa bydliště, číslo telefonu, e-mailová adresa a číslo potvrzení, v případě bezhotovostních 
plateb též bankovní spojení a IBAN, a to za účelem uzavření Dohody o Okamžité výměně a jejího 
následného řádného plnění (zejména za účelem poskytování služeb vyplývajících z Dohody o Okamžité 
výměně a s tím související identifikaci a komunikaci). Poskytnutí a zpracování těchto údajů je smluvním 
požadavkem a zároveň nezbytné pro účely plnění Dohody o Okamžité výměně. V případě neposkytnutí 
těchto údajů je možné ze strany Správce odmítnout poskytnutí Okamžité výměny.  

2.2 Pokud v Potvrzení není uvedena Vaše identifikace, Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu e-
mailová adresa a/nebo telefonický kontakt a číslo potvrzení a v případě využití práva na odstoupení od 
Dohody o Okamžité výměně podle bodů 6.5, 6.7 a 6.8 VOP i v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, 
v případě bezhotovostních plateb též bankovní spojení a IBAN, a to pro účely uzavření Dohody o 
Okamžité výměně a jejího následného řádného plnění (zejména za účelem poskytování služeb 
vyplývajících z Dohody o Okamžité výměně a s tím související identifikaci a komunikaci). Poskytnutí a 
zpracování těchto údajů je smluvním požadavkem a zároveň nezbytné pro účely plnění Dohody o 
Okamžité výměně. V případě neposkytnutí těchto údajů je možné ze strany Správce odmítnout poskytnutí 
Okamžité výměny.  

2.3 Právním základem zpracování pro tento účel je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“). 

B) Kontrola řádného poskytování služby Okamžité výměny 

2.4 Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo telefonu, 
e-mailová adresa, číslo Potvrzení (pokud v Potvrzení je uvedena identifikace Kupujícího) nebo v rozsahu 
e-mailová adresa a/nebo telefonický kontakt a číslo Potvrzení (pokud v Potvrzení není uvedena 
identifikace), v případě bezhotovostních plateb též bankovní spojení a IBAN, a to pro účely kontroly 
řádného poskytování služby Okamžité výměny. Tyto údaje Správce zpracovává v zájmu kontrolovat 
postup jeho zaměstnanců v souladu s VOP a tím poskytovat službu Okamžité výměny v nejvyšší možné 
kvalitě. Poskytnutí a zpracování těchto údajů není smluvním ani zákonným požadavkem a jejich 
neposkytnutí nemá pro Vás negativní důsledky.  

2.5 Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem ke kontrole řádného poskytování služby 
Okamžité výměny podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. 
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C) Jiné účely 

D) Správce zpracovává Vaše osobní údaje i pro jiné účely, které jsou blíže popsány v obecné informaci o 
zpracování osobních údajů dostupné na internetové stránce Správce www.electroworld.cz/ochrana-
osobnich-udaju. 

3. Seznam zpracovávaných osobních údajů 

3.1 Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti s Okamžitou výměnou v následujícím rozsahu: 

(a) jméno a příjmení; 

(b) adresa bydliště; 

(c) telefonní číslo; 

(d) e-mailová adresa; 

(e) číslo potvrzení o Okamžité výměně; 

(f) bankovní spojení a IBAN v případě bezhotovostních plateb. 

4. Zdroje osobních údajů 

4.1 Vaše osobní údaje jste Správci poskytli při uzavření Dohody o Okamžité výměně sami.  

5. Doba uchovávání osobních údajů 

5.1 Správce bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu Doby trvání Okamžité výměny a po dobu 5 let po 
jejím skončení.  

6. Třetí strany a příjemci, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty 

6.1 Správce je oprávněn pověřit zpracováním Vašich osobních údajů v rámci plnění Dohody o Okamžité 
výměně i zpracovatele, resp. subzpracovatele. 

6.2 Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům: 

(a) Cross Fingers, s.r.o., se sídlem Borinka 525, 900 32 Borinka, adresa Sliačska 1/D, 831 02 
Bratislava, IČO: 50 657 445, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava I, oddíl: 
sro, vložka číslo: 116670/B, jako zpracovateli a technickému garantovi zajišťujícímu 
technologickou a administrativní podporu fungování Okamžité výměny v souladu s platnými 
VOP;  

(b) jiní dodavatelé zajišťující pro nás technické, servisní, komunikační, kurýrní nebo přepravní služby 
jako správci nebo naši zpracovatelé;  

(c) pojišťovny, externí právní zástupci, jiné orgány ve spotřebitelském řízení, přepravní společnosti 
v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správci nebo naši zpracovatelé;  

(d) orgány finanční správy, daňoví poradci, auditoři a soudy jako správci nebo naši zpracovatelé, je-
li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Správce. 

7. Informace o zveřejnění osobních údajů 

7.1 Vaše osobní údaje nebudou zveřejněny. 



8. Informace o předávání do třetích zemí 

8.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.  

9. Poučení o Vašich právech 

9.1 Jako dotčená osoba (subjekt údajů) máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi 
osobními údaji. Nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů Vám zabezpečují zejména: 

(a) Právo na přístup 

Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda se Vaše osobní údaje zpracovávají, a pokud tomu 
tak je, máte také právo požadovat přístup k těmto údajům a dodatečné informace vyplývající 
z platných a účinných právních předpisů. 

(b) Právo na opravu 

Máte právo požadovat opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají.  

(c) Právo na výmaz 

Pokud budou naplněny podmínky platných a účinných právních předpisů, můžete požadovat 
výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas 
se zpracováním a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo také když Vaše osobní údaje 
Správce zpracovává nezákonně, nebo pokud například pominul účel, pro který Správce Vaše 
osobní údaje zpracovával. 

(d) Právo na omezení zpracování 

Pokud budou naplněny podmínky platných právních předpisů, můžete požadovat, aby Správce 
omezil zpracování Vašich osobních údajů. O omezení zpracování můžete žádat například pokud 
je zpracování nezákonné a vy si nepřejete, aby Správce údaje vymazal nebo když namítáte 
nesprávnost zpracovávaných údajů – tehdy Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů, 
dokud neověří jejich správnost.  

(e) Právo na přenositelnost 

Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo prováděno za účelem plnění smlouvy 
uzavřené s Vámi a zároveň prováděno automatizovanými prostředky, máte právo obdržet Vaše 
osobní údaje, které Správce od Vás získal, v běžně používaném strojově čitelném formátu. 
Pokud uplatníte právo na přenositelnost a bude to zároveň technicky možné, Vaše osobní údaje 
Správce přenese přímo k jinému správci. 

(f) Právo vznést námitku 

Proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku. Pokud Správce zpracovává 
Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě oprávněných zájmů, Správce 
na základě Vaší námitky omezí zpracování Vašich osobních údajů a pokud se následně 
neprokážou závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a 
svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, 
Správce Vaše osobní údaje osobní údaje smaže a tedy nebude nadále zpracovávat. Pokud 
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro novinářské účely nebo pro účely akademického, 
uměleckého nebo literárního projevu, je Správce povinen zpřístupnění nebo uveřejnění údajů 
ukončit, pokud osvědčíte, že nad zájmem na tomto uveřejnění v daném případě převažuje 
oprávněný zájem na ochraně Vašich práv a svobod. 

  



(g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu  

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s platnými právními 
předpisy, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů (stížnost) 
na jeden z příslušných dozorových orgánů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého 
bydliště, místa výkonu práce nebo v místě údajného porušení. Pro území České republiky je 
dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 
7, web: https://www.uoou.cz.  

(h)  Právo odvolat souhlas 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas 
kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. 

10. Automatizované individuální rozhodování a profilování 

10.1 Ubezpečujeme Vás, že při zpracování osobních údajů neprovádíme výlučně automatizované individuální 
rozhodování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo které by se Vás obdobným způsobem významně 
dotýkalo. 

11. Poučení o Vašich povinnostech 

11.1 Při poskytování Vašich osobních údajů Správci jste povinni poskytnout jen správné a úplné osobní údaje. 

12. Společné ustanovení 

12.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Všeobecných obchodních 
podmínkách pro Okamžitou výměnu („VOP“), které naleznete na webové stránce: www.electroworld.cz. 

 


