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Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 

Dotčená osoba (zákazník, subjekt osobních údajů) svým zaregistrováním na této 

webové stránce internetového obchodu, jakož i odesláním své objednávky 

prostřednictvím této webové stránky internetového obchodu (e-shopu) na webové 

adrese www.littlepeople.cz, uděluje, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů poskytnutých pro účely vyřizování objednávek, doručování objednaného zboží a 

elektronického zasílání info a newsletterů a s poskytováním osobních údajů smluvním 

partnerům provozovatele IS a třetím osobám (poskytovatel poštovních služeb), 

provozovateli IS, kterým je Boblima s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku u Krajského 

soudu v Brně oddíl C, vložka 96034 se sídlem: Baarovo nábřeží 18, Brno, 614 00 

Brno, IČ 05543762, jednatel: Šárka Helenčíková. Souhlas je udělován zákazníkům 

dobrovolně na dobu neurčitou. Souhlas může být kdykoli ze strany zákazníka písemně 

odvolán, a to zasláním odvolání zákazníkům uděleného souhlasu se zpracováním 

osobních údajů elektronicky: info@littlepeople.cz. 

 

Zásady zpracování osobních údajů  

 

Prostřednictvím webové stránky provozovatele IS dochází ke zpracovávání osobních údajů na 

základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a souvisejících českých 

právních předpisů, a proto si dovolíme, zpracováváním osobních údajů dotčené osoby, 

informovat o následujících skutečnostech: 

 

1. Identifikace provozovatele IS (správce): 

Boblima s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brňe oddíl C,  

vložka 96034 se sídlem: Baarovo nábřeží 18, Brno, 614 00 Brno, IČ 05543762, statutární 

orgán: Šárka Helenčíková (jednatel) 

2. Názvy informačních systémů provozovatele: 

IS E-shop 

IS Marketing 

3. Prohlášení provozovatele IS: 

Provozovatel provedl oznámení IS E-shop a IS Marketing na Úřadu pro ochranu osobních 

údajů České republiky. 

4. Účel zpracovávání osobních údajů prostřednictvím internetového obchodu v IS E-shop a 

IS Marketing: 

Provozovatel IS zpracovává osobní údaje o dotčených osobách za účelem vyřizování 

objednávek, odesílání newsletterů a doručování objednaného zboží dotčeným osobám (i 

prostřednictvím pošty nebo přepravních společností), které si tento objednali v 
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internetovém obchodě provozovatele IS a to pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění 

účelu zpracování osobních údajů. 

 

5. Rozsah zpracovávaných osobních údajů o fyzické osobě (subjektu údajů): 

• jméno 

• příjmení 

• IČO 

• adresa (doručení) 

• telefonický kontakt 

• emailový kontakt 

 

Provozovatel získává výše uvedené osobní údaje o dotyčné osobě výhradně 

prostřednictvím formuláře, který je zobrazen na této webové stránce internetového 

obchodu. 

6. Poučení o dobrovolnosti: 

Dotčená osoba poskytuje provozovateli IS výše uvedené osobní údaje dobrovolně, bez 

nátlaku a vynucování si ze strany provozovatele. 

7. Poskytnutí osobních údajů třetím stranám: 

Provozovatel IS za účelem doručování objednaného zboží uzavřel smluvní vztah 

s kurýrními společnostmi, jimž poskytuje osobní údaje dotčených osob v uvedeném 

rozsahu (jméno, příjmení, adresa doručení, telefonický kontakt). Poskytnutí dochází na 

základě souhlasu dotčené osoby. 

8. Práva dotčených osob 

Dotčená osoba má zejména právo svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro 

marketingové účely kdykoliv písemně změnit či odvolat, a to elektronicky nebo písemně 

na adresu prodávajícího. Kupující má právo mimo jiné na opravu nepřesných, neúplných a 

neaktuálních osobních údajů, na informace o seznamu osobních údajů, které o jím 

prodávající zpracovává a další práva uvedená v nařízení GDPR. 

9. Zabezpečení osobních údajů: 

K databázi mají přístup pouze zaměstnanci provozovatele IS, kteří jsou náležitě 

proškoleni o povinnostech bezpečného nakládání s osobními údaji. Dále byly učiněny 

všechny nezbytné technické kroky k zabezpečení úniku osobních údajů. 

10. Kontakt na pověřené osoby, u kterých je možné získat další informace týkající se 

zpracování osobních údajů: 

• tel.: +420 774 838 457 

• email.: info@littlepeople.cz 

Zásady zpracování osobních údajů platí ve znění, v jakém jsou zveřejněny na internetové 

stránce prodávajícího a byly schváleny příslušným orgánem společnosti a jsou účinné od 

10.10.2016 


