
Zásady ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů  

V souladu s Nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen GDPR,: 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro shromažďování, zpracování a 

používání osobních údajů, které od vás získá internetový obchod LadneFelgi.pl 

provozovaný na adrese ladnefelgi.pl (dále jen Web) společností LadneFelgi.pl Ewelina 

Taraszkiewicz Spółka Komandytowa s se sídlem v Suwałkách, ul. Władysława Łokietka 

86E, (dále jen Internetový obchod). 

 

Internetový obchod vynakládá veškeré úsilí, aby při používání Webu a nákupech v 

obchodě bylo respektováno vaše soukromí a chráněny poskytnuté osobní údaje, a za 

tímto účelem podniká všechny potřebné kroky. 

Jaké údaje shromažďuje internetový obchod automaticky při 

používání webových stránek? 

Internetový obchod při používání Webu automaticky neshromažďuje žádné údaje, kromě 

údajů obsažených v cookies. 

 

Cookies jsou malé textové soubory zasílané internetovým obchodem a uložené ve vašem 

počítači obsahující určité informace související s vaším používáním webových stránek a 

internetového obchodu. Cookies používané internetovým obchodem mohou být dočasné 

nebo trvalé. Dočasné soubory cookie se vymažou při zavření prohlížeče, zatímco trvalé 

soubory cookie se ukládají i po ukončení používání webové stránky a slouží k uložení 

informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací jméno, což zrychluje a usnadňuje 

používání webové stránky. 

 

V každém případě můžete zablokovat instalaci souborů cookie nebo smazat trvalé 

soubory cookie pomocí příslušných možností vašeho webového prohlížeče. V případě 

problémů vám doporučujeme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo kontaktovat 

výrobce prohlížeče, který používáte. 

 

Kromě cookies může internetový obchod shromažďovat také údaje běžně shromažďované 

správci systému v rámci tzv protokoly nebo soubory protokolu. Informace obsažené v 

protokolech mohou mimo jiné zahrnovat Vaše IP adresa, typ platformy a webového 

prohlížeče, poskytovatel internetu a adresa stránky, ze které jste vstoupili na Webové 

stránky. Některé podstránky v rámci Webu a další komunikační prostředky s vámi mohou 

obsahovat tzv "Web beacons" (tzv. elektronické obrázky). Web beacons vám umožňují 

přijímat informace, jako je IP adresa počítače, na kterém byla načtena stránka, na kterou 

byl web beacon umístěn, číslo URL stránky, doba načítání stránky, typ prohlížeče a také 

informace obsažené v cookies, k vyhodnocení účinnosti našich reklam. Tyto údaje budou 

archivovány a použity pro účely statistické analýzy a vyhodnocení celosvětové 

návštěvnosti uživatelů Webu. Tyto údaje nebudou kombinovány s vámi poskytnutými 

osobními údaji. 



Jaké údaje shromažďuje internetový obchod při registraci a 

nákupu? 

Zpracování osobních údajů poskytnutých Klientem LadneFelgi.pl (dále jen: „Klient“) při 

Aktivaci Služby probíhá na základě čl. 6 sekund 1 lit. b GDPR pro účely poskytování 

služeb LadneFelgi.pl a vystavování účetních dokladů, jakož i na základě souhlasu 

vyjádřeného podle čl. 6 sekund 1 lit. GDPR pro zpracování osobních údajů zákazníka pro 

marketingové účely. 

 

Internetový obchod od vás bude prostřednictvím webové stránky a dalších forem 

komunikace v případě nákupů a procesu registrace na webové stránce shromažďovat 

následující osobní údaje: 

1) příjmení a jméno, 

2) adresa trvalého pobytu, 

3) korespondenční adresa, pokud se liší od registrované adresy, 

4) e-mailovou adresu, 

5) telefonní číslo. 

 

Poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro registraci a nákup na 

Webu. 

Správcem Vašich osobních údajů je:  

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

ul. Władysław Łokietek 86E 

16 - 400 Suwałki 

 

Správce nepoužije osobní údaje kupujících k jiným účelům, než které jsou uvedeny v 

Pravidlech. Pokud mají být tyto údaje použity jiným způsobem, než je realizace 

Objednávky, musí to vyplývat z ustanovení Pravidel. 

 

Osobní údaje kupujícího zpracovávané Správcem jsou založeny na oprávněném zájmu 

Správce dle čl. 6 sekund 1 lit. f) GDPR, za účelem: marketingu vlastních produktů nebo 

služeb, vymáhání nebo zajišťování nároků a podle čl. 6 sekund 1 lit. a) a f) GDPR, za 

účelem: 

1. Ke zvýšení standardu služeb a lepšímu přizpůsobení nabídky může Správce využívat 

systémy doporučení, jejichž myšlenkou je profilovat zákazníka v kontextu jeho nákupních 

preferencí. Správce neprovádí automatizovaná rozhodnutí uvedená v čl. 22 sekund 1 a 4 

GDPR, 

2. určování, vyšetřování a vymáhání nároků, 

3. Odpovědi na dotazy a požadavky kupujícího, 

4. Vytváření analýz a přehledů pro interní potřeby Správce. 

 

Správce bude osobní údaje kupujícího uchovávat do uplynutí promlčecí doby pro nároky z 

uzavřené smlouvy nebo po dobu vyžadovanou samostatnými ustanoveními o daňových a 

účetních povinnostech a v závislosti na tom, která lhůta skončí později. Po této lhůtě 

budou osobní údaje kupujícího zpracovávány Správcem dle čl. 6 sekund 1 lit. f) GDPR, 

tedy pro účely vyplývající z oprávněných zájmů sledovaných Správcem pro účely 

prováděných reklamních kampaní. 

 

Pokud zpracování osobních údajů Provozovatelem probíhá na základě souhlasu uděleného 

Zákazníkem, uvedeného v čl. 6 sekund 1 lit. a) GDPR má Zákazník právo souhlas kdykoli 

odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě 

souhlasu před jeho odvoláním. 



 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Chcete-li toto 

právo uplatnit, využijte možnosti ve svém účtu nebo z následující adresy: e-mail: 

biuro@ladnefelgi.pl, telefon: 87 737 19 00. 

Marketing internetového obchodu  

Pokud jste udělili souhlas (přihlášení k odběru newsletteru), bude vámi poskytnutá e-

mailová adresa použita pro marketingové účely vlastních produktů LadneFelgi.pl. Souhlas 

lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu biuro@ladnefelgi.pl nebo zadáním své 

adresy do pole pro odběr newsletteru v patičce stránky. 

Poskytování informací  

Za účelem plnění smlouvy může internetový obchod sdílet od vás shromážděné údaje s 

následujícími subjekty: 

 

IAI SA se sídlem ve Štětíně, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako provozovatel IdoSell 

Shopu za účelem komplexního vyřízení objednávky, vystavování účetních dokladů 

UPS Polska Sp. z o. o. pro doručování zásilek; 

Společnost InPost Sp. z o. o. pro doručování zásilek; 

General Logistics Systems BV (GLS) pro zpracování zásilek; 

Google Ing. 

Google Ing. 

Dotpay Sp. z o. o, se sídlem v Krakově, 30-552 Kraków, na adrese ul. Wielicka 72, za 

účelem přijímání plateb; 

PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA přijímat platby; 

Santander Consumer Bank SA, pokud chcete využít splátky úvěru; 

Credit Agricole Bank Polska SA, pokud chcete využít splátky úvěru; 

BNP Paripas, pokud chcete využít splátky úvěru; 

Účetní kancelář ABACUS Bogdan Cichocki ul. Patli 13, 16-400 Suwałki. 

 

V takových případech je objem přenesených dat omezen na požadované minimum. 

 

Kromě toho mohou být vámi poskytnuté informace zpřístupněny příslušným veřejným 

orgánům, pokud to vyžadují platné zákony. 

Integrace důvěryhodného odznaku Trusted Shops  

Na našem webu je integrovaný Trusted Shops Trustbadge, který slouží k zobrazení naší 

značky kvality Trusted Shops a nákupních recenzí shromážděných v našem obchodě a 

také k prezentaci nabídky produktů Trusted Shops, které jsou kupujícím k dispozici po 

zadání objednávky v našem obchodě. obchod. 

 

Výše uvedené slouží k ochraně našeho převažujícího oprávněného zájmu, spočívajícího v 

optimálním fungování naší nabídky na trhu. Trustbadge a služby s ním inzerované nabízí 

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. 

 

V případě volání Trustbadge si server automaticky pamatuje tzv protokoly serveru 

obsahující například vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a 



poskytovatele služeb, který dotaz předkládá (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. 

Výše Přístupové údaje nejsou analyzovány a jsou automaticky přepsány do sedmi dnů od 

zavření stránky. 

 

Ostatní osobní údaje jsou předávány Trusted Shops pouze v případě, že se po dokončení 

objednávky dobrovolně rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo jste se již 

zaregistrovali k používání. V takových případech platí dohoda mezi vámi a Trusted Shops. 

Použití sociálních pluginů  

Naše webové stránky využívají tzv sociální zásuvné moduly ("pluginy") sociálních sítí. 

 

Zobrazením naší webové stránky s takovým pluginem naváže váš prohlížeč přímé spojení 

se servery Facebook, Google, Twitter nebo Instagram. 

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání poskytovateli 

služeb, jakož i možnost kontaktu a vaše práva v této souvislosti a možnost nastavení pro 

ochranu vašeho soukromí jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů 

poskytovatelů služeb: 

http://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

 

Pokud nechcete, aby stránky sociálních sítí přiřazovaly údaje shromážděné během vaší 

návštěvy našich webových stránek přímo vašemu profilu na dané webové stránce, musíte 

se před návštěvou naší webové stránky z této webové stránky odhlásit. Můžete také 

zcela zabránit načítání zásuvných modulů na stránku pomocí vhodných rozšíření pro váš 

prohlížeč, např. blokování skriptů pomocí „NoScript“ (http://noscript.net/). 

Technická opatření a vaše povinnosti  

Internetový obchod vynakládá veškeré možné úsilí k zabezpečení vašich dat a jejich 

ochraně před jednáním třetích osob. K ochraně vašich dat používáme všechna nezbytná 

bezpečnostní opatření pro servery, připojení a webové stránky. Veškerá připojení 

související s prováděním elektronických plateb z vaší strany, pokud je zvolena tato 

možnost, budou provedena prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného připojení. 

 

Opatření, která podnikneme, se však mohou ukázat jako nedostatečné, pokud sami 

nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Zejména musíte uchovat své přihlašovací 

jméno a heslo na webové stránky v tajnosti a nesdělovat je třetím stranám. Mějte prosím 

na paměti, že internetový obchod vás nebude žádat o jejich poskytnutí, s výjimkou 

přihlášení na Webové stránky. Abyste zabránili použití vašeho účtu neoprávněnými 

osobami, odhlaste se po použití webové stránky. 

Jak můžete uplatnit svá práva?  

Svá data máte možnost kdykoli zobrazit a upravit jako součást Webové stránky, po 

přihlášení pomocí své e-mailové adresy a hesla. V případě zapomenutí hesla nebo jiných 

problémů s přihlášením nás prosím kontaktujte na: biuro@ladnefelgi.pl. 



 

Máte právo požadovat informace o obsahu údajů o vás uložených, jakož i právo 

požadovat změny, blokování nebo výmaz údajů, jakož i právo na opravu chyb, doplnění 

či aktualizaci vašich údajů. Máte také možnost vznést námitku proti zpracování vašich 

osobních údajů pro marketingové účely. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na: 

biuro@ladnefelgi.pl. 

Jiné webové stránky 

V rámci webových stránek se mohou čas od času objevit odkazy na jiné webové stránky. 

Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným 

způsobem pod dohledem internetového obchodu. Tyto webové stránky mohou mít své 

vlastní zásady ochrany osobních údajů, které vám doporučujeme přečíst. Internetový 

obchod neodpovídá za pravidla nakládání s údaji na těchto stránkách. 

Otázky a obavy 

Dotazy a výhrady týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů můžete pokládat na: 

biuro@ladnefelgi.pl. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ve věcech, na které se tato Nařízení nevztahují, se použijí ustanovení občanského 

zákoníku a příslušných zákonů polského práva, jakož i práva Evropské unie, zejména 

GDPR. 

2. Řád neomezuje žádná práva kupujícího, který je spotřebitelem, na která mu přísluší 

platná zákonná ustanovení. V případě rozporu mezi Nařízeními a platným právem, 

udělujícím práva Spotřebitelům, má přednost platné právo. 

3. Pravidla, Zásady ochrany osobních údajů a Ochrana osobních údajů jsou k dispozici 

všem Kupujícím v elektronické verzi na webových stránkách Obchodu. 

 


