
Zpracování osobních dat 

Vyplněním Vašich osobních údajů se APARATEA, s.r.o. Ráj 281/12, 627 00, IČO 04105541 stane 
správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Dodací adresa, 
Email, Jméno, Příjmení, Telefon. Tyto údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašich objednávek, 
případně k informování o stavu objednávek. Údaje dále předáváme subjektům: 
- Přepravní společnosti a výdejní místa za účelem doručení objednávky 
- RNDr. Jitka Ševečková za účelem zapracování do účetní agendy. 

 
Vaše práva 
Máte právo požadovat výpis osobních údajů, které o Vás naše společnost eviduje. Můžete 
vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních 
údajů, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. V případě, že jste nám udělili 
souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete 
v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej 
nezpracovávat. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) 
proti tomuto zpracování. 

  

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu 
Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás 
nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační 
společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v 
rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá 
ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné 
vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu 
Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou 
adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro 
její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete 
kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V 
případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílán 

 


