Zásady ochrany osobních údajů
Správce údajů: Jistoty Domova, z. ú., IČ 03058166, zapsán u Městského soudu v Praze U/26, se
sídlem Tř. Václava Klementa 35/5, 293 01 Mladá Boleslav, zastoupen Ivetou Koudelovou, ředitelkou.
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost Jistoty Domova, z.ú. provozovatel internetového obchodu Dobrej shop, prohlašuje,
že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i
prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou. V žádném případě neposkytuje společnost
tyto údaje třetí straně.
Jaké údaje shromažďujeme?
Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno, adresu (fakturační a případně
dodací), telefon a e-mail. Dále pak evidujeme vaše jednotlivé obchodní transakce u nás. V případě
vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace,
či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo
CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné
činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze
vydat/proplatit.
K čemu údaje slouží?
Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme
komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vašem nákupu jako dočasné. Jelikož jsou
tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný
souhlas.

V Mladé Boleslavi dne 19.3.2021
Za správce údajů: Iveta Koudelová, ředitelka

