
Prohlášení o ochraně osobních údajů  

Tyto zásady (spolu s našimi Zásadami použití webových stránek, Všeobecnými obchodními 

podmínkami a všemi ostatními dokumenty, na které odkazují webové stránky) stanoví základ pro 

nakládání se všemi osobními údaji, které od vás získáme, nebo které nám poskytnete.   

Pro účely Zákona o ochraně osobních údajů (Data Protection Act 1998, dále jen Zákon) je osobou 

spravující údaje společnost EMIXIT Limited, se sídlem 71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, 

Spojené království.  

Všechny osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek budou uloženy a použity 

pouze v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Vyvinuli jsme zásady ochrany osobních 

údajů, zásady bezpečnosti informací a další interní kontrolní mechanismy, které mají zajistit, aby 

používání zákaznických dat splňovalo osm Zásad ochrany osobních údajů v rámci správného 

nakládání s informacemi.  

Tyto zásady vyžadují, aby byly údaje zpracovány korektně a zákonným způsobem, aby byly správné a 

aktuální, přiměřené, relevantní a nenadbytečné, aby byly uchovány jen po nezbytnou dobu, aby byly 

zpracovány v souladu s právy subjektů údajů, aby byly uchovány bezpečně a nebyly převáděny do 

zemí, které nejsou schopny zajistit přiměřenou ochranu.  

Společnost EMIXIT Limited (dále jen EMIXIT) se zavazuje zajistit ochranu vašich osobních údajů. 

Jsme si vědomi, že soukromí vašich údajů je pro vás velice důležité. Jsme velmi opatrní, co se týče 

údajů, o které vás žádáme, a tyto používáme pouze ke zpracování objednávek a zajištění co 

nejlepších služeb při vašich nákupech.  

Níže uvádíme podrobnosti o tom, jaké údaje budeme shromažďovat, jak zajistíme jejich bezpečnost a 

jak je použijeme.  

Jaké osobní údaje shromažďujeme?  

Shromažďujeme pouze vědomě a dobrovolně poskytované osobní údaje. K tomu obecně dochází, 

když se registrujete na webové stránce, měníte své osobní údaje, žádáte o cenovou nabídku, 

zadáváte objednávku, posíláte nám email nebo nám poskytujete zpětnou vazbu.  

Shromažďovat a zpracovávat můžeme následující údaje týkající se vaší osoby:  

• Informace, které poskytnete při vyplnění formulářů na našich stránkách. To zahrnuje informace 

poskytnuté při registraci k užívání našich stránek nebo vyžádání si dalšího zboží a služeb.  

• Když nás kontaktujete, můžeme uložit záznam této korespondence.  

• Podrobnosti o transakcích, které provádíte prostřednictvím našich stránek a o plnění vašich 

objednávek.  

• Podrobnosti o vašich návštěvách na našich stránkách včetně, nikoliv však výlučně, dat o provozu na 

webové stránce, poloze, statistických údajů ohledně přihlašování a dalších komunikačních dat 

potřebných pro naše vlastní fakturační nebo jiné účely, a včetně zdrojů, do kterých přistupujete.  

Uživatelské jméno a heslo nám rovněž umožňují obnovit pro vás vaše údaje pokaždé, když se 

přihlásíte.  

Adresy IP a soubory cookie  

Pro účely správy systému můžeme shromažďovat údaje o vašem počítači, včetně adresy IP, je-li k 

dispozici, operačního systému a typu prohlížeče. Jedná se o statistická data o akcích a vzorcích 

prohlížení ze strany našich uživatelů, která neidentifikují žádnou konkrétní osobu.  



Z těch samých důvodů můžeme získat údaje o vašem obecném užívání internetu pomocí souboru 

cookie, který se uloží na pevný disk vašeho počítače. Soubory cookie obsahují data, která jsou 

přenesena na pevný disk počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše stránky a zajistit našim uživatelům 

lepší a více personalizované služby. Umožňují nám:  

• Odhadnout velikost našeho publika a vzorec užívání.  

• Ukládat údaje o vašich preferencích a s jejich pomocí pak individualizovat naše stránky podle vašich 

zájmů.  

• Zrychlit vaše vyhledávání.  

• Poznat vás, když se vrátíte na naše stránky.  

Soubory cookie lze odmítnout nebo přijmout aktivováním/deaktivováním nastavení ve vašem 

prohlížeči. Pokud však aktivujete odmítnutí souborů cookie, nebudete mít přístup k určitým částem 

našich stránek. Pokud jste prohlížeč nenastavili na odmítnutí souborů cookie, vydá systém soubory 

cookie, jakmile se přihlásíte na naše stránky.  

Jak uchováváme vaše osobní údaje  

Využíváme technologii SSL (Secure Socket Layer), která zajišťuje 128bitové kódování vašich údajů 

ještě před jejich odesláním k nám. To znamená, že vaše údaje může přečíst pouze náš zabezpečený 

server.  

Dodržujeme přísné bezpečnostní postupy pro uchovávání a poskytování údajů, které jste nám poskytli, 

abychom je ochránili před neoprávněným přístupem a nevhodným použitím. V rámci těchto 

bezpečnostních postupů vás příležitostně požádáme o ověření vaší identity předtím, než vám 

poskytneme citlivé informace. Máme přísnou interní metodiku, jejíž dodržování je podmínkou 

zaměstnaneckého poměru našich pracovníků, a externí přístup do systému není dovolen.  

Bohužel přenos údajů prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Navzdory našim maximálním 

snahám chránit vaše údaje nelze garantovat jejich bezpečnost během přenosu na naše stránky. 

Každý přenos je na vaše vlastní riziko. Po přijetí vašich údajů použijeme přísné postupy a 

zabezpečovací funkce, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.  

Jak používáme vaše osobní údaje  

Vaše osobní údaje používáme pro účely zpracování objednávek, průzkumu trhu, poskytování  

informací o nabízených produktech a službách, zpracování plateb a správy vašeho účtu, ověření vaší 

identity a zpracování vašich dotazů, realizace propagačních aktivit a jako pomůcku k zajištění co 

nejlepších služeb.  

Poskytování údajů  

Vaše data můžeme poskytnout kterémukoli členovi naší skupiny, tedy našim dceřiným společnostem, 

našemu holdingu a jeho pobočkám, jak stanoví § 1159 britského Zákona o obchodních společnostech 

(Companies Act 2006). Vaše údaje můžeme poskytnout třetím stranám:  

• V případě, že prodáme nebo koupíme společnost nebo aktiva. V takovém případě můžeme vaše 

data poskytnout osobě prodávající nebo kupující tuto firmu nebo aktiva.  

• Společnostem, které jsou partnery společnosti EMIXIT výhradně za účelem poskytování služeb 

popsaných v našich Všeobecných obchodních podmínkách, např. skladům, spedičním společnostem 

atd.  

• Pokud třetí strana získá společnost EMIXIT nebo podstatnou část jejích aktiv. V takovém případě 

budou data o našich zákaznících jedním z převedených aktiv.  



• Pokud jsme povinni poskytnout nebo sdílet vaše údaje, abychom vyhověli našim zákonným 

povinnostem, nebo abychom mohli vykonat nebo uplatnit naše Zásady použití webových stránek, 

Všeobecné obchodní podmínky či jiné dohody, nebo abychom chránili práva, majetek či bezpečnost 

společnosti S D Ramsden & Company Limited, našich zákazníků a dalších osob. To zahrnuje výměnu 

informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvodem a snížení 

úvěrového rizika. 

 Vaše práva 

 Pokud si nepřejete dostávat informace o našich produktech a službách nebo o službách nabízených 

společně s jinými organizacemi nebo jejich jménem, můžete tuto možnost odmítnout během registrace.  

Máte právo přistupovat k údajům, které o vás uchováváme. Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, 

které o vás uchováváme, a nechat opravit jakékoli nepřesnosti. Za poskytnutí těchto údajů můžeme 

účtovat poplatek ve výši 10 liber. Před zpracováním tohoto požadavku vás požádáme o ověření vaší 

identity. Všechny žádosti o informace zasílejte prosím Právnímu oddělení na níže uvedenou adresu.  

Naše stránky mohou občas obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerů, inzerentů a 

přidružených společností, nebo na webové stránky třetích stran, jako jsou obchodní komory nebo 

ministerstva.  Pokud použijete odkaz na jakoukoli takovou webovou stránku, vezměte prosím na 

vědomí, že tyto stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů, za které nepřebíráme 

odpovědnost a neručíme za ně.  Než poskytnete své osobní údaje těmto stránkám, seznamte se 

prosím s jejich zásadami ochrany osobních údajů.  

Aktualizace vašich osobních údajů  

Údaje, které jste nám poskytli při registraci, můžete změnit prostřednictvím přihlášení k vašemu účtu. 

Můžete měnit své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a heslo.  

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů  

Toto prohlášení můžeme dle potřeby měnit, a sice uveřejněním jeho revize na těchto stránkách. Při 

každém vstupu na tyto stránky vyjadřujete souhlas s tím, aby na všechny námi uchovávané údaje o 

vás bylo uplatněno aktuálně platné a účinné prohlášení o ochraně osobních údajů.  

Souhlas  

Použitím našich webových stránek souhlasíte s použitím vašich osobních údajů způsoby stanovenými 

v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 Kontakt 

Máte-li nějaké dotazy nebo obavy týkající se ochrany vašich osobních údajů nebo způsobu, jakým tyto 

údaje používáme, obraťte se prosím na naše Právní oddělení (Legal Department) na adrese EMIXIT 

Limited, 71-75 Shelton Street, Londýn, WC2H 9JQ, UK.  

Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1. listopadu 2017.  

Tento český překlad je uveden pro snadnější porozumění a slouží pouze k informačním účelům. V 

případě sporů bude závazná pouze anglická verze. 

 

 

 


