
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Úvod 

E-shop na adrese www.curapil.cz (neboli ve zkratce „e-shop“) provozujeme my, společnost SCE s.r.o. se sídlem 
Englišova 49, 746 01 Opava, IČO: 28318731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Ostravě pod sp. zn. C 65111. 

Pokud jste fyzickou osobou, ať už podnikatelem či nikoliv, v rámci využívání e-shopu nám možná poskytnete 
některé Vaše osobní údaje. V takovém případě se na Vás vztahují následující informace. 

Naše vzájemné postavení 

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novel jsme my správcem Vašich 
osobních údajů a Vy jste subjektem údajů. 

Jako správci máme řadu povinností, jak nakládat s Vašimi osobními údaji. Všechny důležité informace Vám 
sdělujeme níže. Pokud byste Však měli další otázky, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu 
info@curapil.cz. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze, pokud si u nás něco objednáte nebo si u nás vytvoříte zákaznický 
účet. 

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme v celém rozsahu údajů, které nám poskytnete prostřednictvím e-shopu 
nebo v rámci navazující komunikace (například při vyřizování reklamace). Zejména zpracováváme následující 
osobní údaje: informace o Vámi objednaném zboží, Vaše jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu, 
adresu elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresu, datum objednávky a informace o provedené platbě (dále 
jen „osobní údaje“). 

Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy a vyřízení Vaší 
objednávky. Jejich neposkytnutí tak způsobí, že spolu neuzavřeme smlouvu a nebudeme moci vyřídit Vaši 
objednávku.  

Účel zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování 

Podle toho, zda si u nás objednáte zboží bez registrace nebo s registrací budeme zpracovávat Vaše osobní údaje 
k rozdílným účelům a po různě dlouhou dobu. 

Bez registrace 

Pokud si prostřednictvím e-shopu objednáte zboží bez registrace, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za 
účelem plnění vzájemně uzavřených smluv (tedy za účelem vyřízení objednávek a zpracování případných 
reklamací) a v rozsahu vyžadovaném zákony, zejména zákonem o účetnictví, dani z příjmu a dani z přidané 
hodnoty.  

Navíc budeme Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a adresy zpracovávat za účelem zasílání nabídek 
obchodu a služeb, a Váš elektronický kontakt za účelem zasílání obchodních sdělení. 

Všechny osobní údaje zpracovávané bez Vaší registrace budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro 
plnění smlouvy (tj. do uplynutí lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění) a dobu vyžadovanou zákonnými 
předpisy. 

Pro toto zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Pokud si však nepřejete dále dostávat 
nabídky obchodu a služeb nebo obchodních sdělení, stačí nám napsat a okamžitě s tím přestaneme. Využijte 
k tomu link na konci každého e-mailu s nabídkou, nebo nám napište na e-mailovou adresu info@curapil.cz. 

  



S registrací 

Pokud se zaregistrujete, platí vše, co jsme psali o zpracování osobních údajů bez registrace s následujícími 
výjimkami: 

1. registrací nám dáváte souhlas zpracovávat Vaše osobní údaje navíc za účelem vedení Vašeho zákaznického 
účtu, provádění průzkumů trhu, přípravy marketingových akcí, profilování zákazníků a vytváření 
věrnostních programů; 

2. pokud skončí doba pro zpracovávání Vašich osobních údajů uvedená v sekci „bez registrace“, budeme 
Vaše osobní údaje zpracovávat i nadále, a to do zrušení Vaší registrace, respektive odvolání Vašeho 
souhlasu se zpracováním osobních údajů (to ve zkratce znamená, že pokud se registrujete, Vaše osobní 
údaje zpracováváme po dobu trvání registrace, respektive existence Vašeho zákaznického účtu). 

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit. K tomu postačí napsat nám na e-mail info@curapil.cz. Tím Vám zanikne 
Váš zákaznický účet – podrobnosti najdete v našich Obchodních podmínkách na adrese 
www.curapil.cz/obchodni-podminky/.  

Po odvolání Vašeho souhlasu můžeme pokračovat ve zpracování Vašich osobních údajů pouze za účelem a po 
dobu uvedenou v části „bez registrace“. Už Vám však nebudeme zasílat nabídky obchodu a služeb ani obchodní 
sdělení. 

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze dopravci, kterého si zvolíte pro doručení objednávky, a orgánům 
veřejné moci či jiným veřejnoprávním orgánům, pokud to vyžaduje zákon. Nikomu jinému je nezpřístupníme. 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů 

Kdykoliv se na nás můžete obrátit a požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů. Postačí napsat e-
mail na adresu info@curapil.cz. Pokud tak učiníte, pošleme Vám souhrnnou zprávu o tom, jaké máme Vaše 
osobní údaje, kde jsme je získali, co s nimi děláme a komu byly zpřístupněny. 

Jaká máte další práva 

Pokud se domníváte, že je cokoliv týkající se zpracování Vašich osobních údajů v nepořádku, že provádíme 
zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se 
zákonem, zejména pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, 
můžete nás kdykoliv požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu (zejména blokováním, opravou, 
doplněním nebo likvidací osobních údajů). Na Vaši žádost budeme ihned reagovat a záležitost společně vyřešíme. 

Navíc se můžete kdykoliv obrátit na státní dozorový orgán, kterým je pro oblast ochrany osobních údajů Úřad 
pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 

Závěr 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou platné od 1.5.2022. 

 


