
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
ÚVODNÍ INFORMACE 
Obchodní společnost Flowergift a.s., IČ: 250 74 334, se sídlem: Borovnická 836/28, 197 00 Praha 9 -                
Kbely, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23223, (dále             
jen „Společnost“) informuje tímto své zákazníky, klienty a obchodní partnery o základních zásadách a              
principech, které přijala v rámci ochrany osobních údajů a v souladu s ustanovením čl. 13 a                
následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně               
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o                
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), které nabylo             
účinnosti ke dni 25.5.2018. Na základě těchto ustanovení Společnost jako správce osobních údajů v              
souvislosti se vznikem smluvního vztahu nakládá s osobními údaji zákazníků:. Jedná se především o              
tyto osobní údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mail, IP adresa,              
platební morálka, autentifikační údaje (číslo smlouvy, PIN) a data retention (dále jen „subjekt údajů“). 
 
ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se vznikem smluvního             
vztahu, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména              
v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní                 
údaje subjektu údajů k těmto účelům: 

● realizace smluvního vztahu se subjektem údajů jako zákazníkem; 
● vedení vnitřní evidence zákazníků a zaměstnanců. 

 
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum 
narození, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, platební morálka, autentifikační údaje (číslo smlouvy, PIN) 
a data retention.  
 
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností              
vyplývajících ze smluvního vztahu. Po ukončení právního vztahu, resp. po uplynutí doby pro případné              
vznesení nároků odpovědnostních a sankčních, budou všechna data anonymizována. Výjimku z tohoto            
ustanovení tvoří osobní údaje zaměstnanců, včetně bývalých, souvisejících s jejich sociálním a            
důchodovým zabezpečením a mzdovou agendou. Tyto údaje budou ve formě elektronické a/nebo            
písemné archivovány dle zákona a platného plánu skartace. 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 
Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu subjektu 
údajů se správcem: 
- správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla firmy správce, jak shora uvedeno, popř. na 
adrese zapsané stálé provozovny správce: Třebovle 125, 281 63 okr. Kolín; 
- správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy: info@flowergift.cz; 
- správce je možné kontaktovat telefonicky na tel. č.: +420 723 065 080, nebo +420 773 927 333. 
 
INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě,            
orgánu veřejné moci ani jinému subjektu (dále jen „příjemce“) a neposkytuje je žádným třetím              
osobám, vyjma následujících případů: 
- za účelem soudního vymáhání pohledávek poskytuje správce osobní údaje advokátní kanceláři JUDr. 
Michal Fraňo, advokát, se sídlem Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1, e.č. ČAK 14112; 



- za účelem vedení účetnictví a zpracování mzdové agendy poskytuje správce osobní údaje společnosti              
Finela.cz, s.r.o. (původně ATL Consulting s.r.o.), se sídlem Střelničná 1861/8a, Kobylisy, 182 00             
Praha 8, IČ: 282 08 528,  
- za účelem poskytování telefonních IP služeb, internetu a mobilních služeb (hlas, data) osobní údaje               
zpracovává obchodní společnost ..Vodafone Czech Republic a.s. IČ:.CZ 25788001. 
- V případě nutnosti poskytuje správce osobní údaje orgánům Policie ČR, soudům, exekutorům,             
notářům a insolvenčním správcům, správním a výkonným orgánům veřejné moci, a to výhradně za              
účelem splnění jeho zákonné povinnosti.  
Ve firmě správce byla zřízena funkce: "Pověřence na ochranu osobních údajů". Činnost Pověřence             
vykonává místopředseda představenstva společnosti, pan Mgr.Ing. Ivo Bednář, LL.M., tel:+420 724           
259 711, na kterého je možné se obracet s dotazy související s implementací Nařízení EP a EU na                 
ochraně osobních údajů (GDPR) do firemních písemností, firemní agendy a postupů. 
Správce tímto prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje subjektu údajů do třetí země. 
 
DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. 
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. 
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se               
ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných              
osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal nebo zničil osobní údaje, které               
se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu              
vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených             
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anonymizace údajů). 
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud               
správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: 
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné               
moci, kterým je pověřen správce, 
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, 
- pro účely přímého marketingu, 
- pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném,                
běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu                
správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Pokud je               
zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém           
subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se subjekt údajů               
domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má               
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních               
údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Holešovice, https://www.uoou.cz/, nebo přímo u             
questora implementace Nařízení EP a EU do českého právního řádu, kterým je Ministerstvo             
spravedlnosti ČR. 
 
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem tohoto Prohlášení a souhlasím se zpracováním svých              
osobních údajů pro účely, v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto prohlášení. 
 
 
Alena Kohoutková 
Flowergift a.s. 
V Praze  21.5. 2018 


