
Ochrana osobních údajů 

 

S Vašimi osobními údaji pracujeme v souladu s platnou legislativou, zejm. v souladu se Zákonem o 

ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) - obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679). 

 

Správce údajů (prodávající): NATURA IMUNECO, s.r.o. se sídlem Lipová 1789/9, 370 05 České 

Budějovice. 

 

Subjekt údajů (kupující): Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  

 

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z těchto zákonných důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (zejm. účetní a daňová evidence) 

 

a jsou uloženy u Správce na dobu 5 let (Zákon o účetnictví, č. 563/1991). Správce zpracovává osobní 

údaje v tomto rozsahu: 

 

- jméno a příjmení (zákonný požadavek, § 29 zák. 235/2004 Sb. a § 3019 zák. 89/2012 Sb.) 

- adresa doručení (smluvní požadavek) 

- telefon (smluvní požadavek, jeho neposkytnutí snižuje šanci na úspěšné doručení dopravcem)  

- e-mail (smluvní a zákonný požadavek, § 1824 zák. 89/2012 Sb. a dále). 

 

Vyplněním e-mailu a telefonu v objednávce nedochází k automatickému a nevyžádanému přihlášení 

k odběru novinek nebo marketingových sdělení Správce. K přihlášení k tomuto účelu můžete využít 

přihlašovací formulář v sekci Aktuality na webových stránkách www.vitestin.cz 

 

Mimo výše uvedené máte jako subjekt údajů máte dále právo na přístup ke svým osobním údajům a 

k následujícím informacím: 

 

a) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

b) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu 

údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 



c) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních 

údajů; 

 

S jakýmikoliv žádostmi ohledně osobních údajů se obracejte na jednatele Ing. Jiřího Šustera na e-mail 

suster@vitestin.cz nebo můžete využít kontaktní formulář na našich stránkách. Vaše žádost bude 

vyřízena nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

mailto:suster@vitestin.cz

