
 

Podmínky ochrany osobních údajů 

I. Základní ustanovení 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je subjekt – Ústav archeologické 
památkové péče středních Čech,  příspěvková organizace 

o   IČO: 49276433 
o   DIČ: CZ49276433 
o   se sídlem: Nad Olšinami 3/448, Praha 10, 100 00 
o   kontaktní údaje: 
• email: praha@uappsc.cz 
• telefon: +420 274 817 993+ +420 606 930 657 
• webové stránky: www.uappsc.cz, www.cestyarcheologie.cz/pra-shop 

(dále jen: „správce“). 
2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: ÚAPPSČ, Nad Olšinami 3/448, 100 00 - Praha 10; 

email: www.uappsc.cz; telefon: +420 274 817 993; +420 606 930 657 
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo 
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které 
správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění 
smlouvy. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

2. Účelem zpracování osobních údajů je 
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního 

vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, 
které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), 
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, 
bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce 
plnit, 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu 
čl. 22 GDPR. 
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IV. Doba uchovávání údajů 

1. Správce uchovává osobní údaje 
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 
15 let od ukončení smluvního vztahu). 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
• zajišťující služby provozování e-shopu (www.cestyarcheologie.cz/pra-shop) a další 

služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 
• zajišťující marketingové služby. 

2. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 
mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle 

čl. 18 GDPR. 
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo 

email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se 

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k 
zabezpečení osobních údajů. 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních 
údajů v listinné podobě, k zabezpečení úložišť se využívá antivirový program, hesla a 
zálohy. 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že 
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu 
přijímáte. 
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2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím 
internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s 
podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních 
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi 
těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 31. 3. 2021. 

Dodatek Podmínky ochrany osobních údajů 

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu 

V případě nákupu zboží a služeb na www.cestyarcheologie.cz/pra-shop bude správce 
zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu: 

• jméno,   
• příjmení,   
• e-mailová adresa,   
• telefonický kontakt 
• adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v 

objednávce. 

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude správce provádět za účelem 
realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za 
účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před 
případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.  

Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření 
příslušné kupní smlouvy. 

Zpracování osobních údajů zákazníků bude správce provádět sám, anebo za tímto účelem 
pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu (např. společnost na 
zpracování účetnictví). V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka 
doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní údaje zákazníka (v 
rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také 
příslušnému přepravci. 

2. Další práva spojená s ochranou osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů nedochází k rozhodování založeném výhradně na 
automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně 
dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává dle tohoto Prohlášení o 
ochraně soukromí. 
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Subjektům údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů 
stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních 
údajů: 

1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě 
žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje správce zpracovává; 

2. právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů; 
3. právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů; 
4. právo na omezení zpracování jejich osobních údajů; 
5. právo na přenositelnost osobních údajů; 
6. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je 

souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání 
newsletteru a dalších reklamních sdělení). 

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje správce zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů 
stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, 
pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy správce (tj. v případě zpracování 
osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými 
soudními spory). 

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje 
správce zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti správce, jakožto správce 
osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše. 

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, se také mohou se svojí 
stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 
Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz. 

Příloha č.1 – Cookies 

1. Co jsou soubory cookies  

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho 
prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například 
zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a 
příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo 
mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a 
přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá 
internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou 
přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. 

2. Druhy souborů cookies   

 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity 
po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho 
prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační 
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cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé 
soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši 
internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit 
naše internetové stránky Vašim potřebám. 

3. Využívání souborů cookies  

 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v 
účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají 
pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubory cookies, včetně trvalých, 
zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu 10 měsíců. Internetové prohlížeče obvykle 
obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně 
můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. 
Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.   

4. Účel použití souborů cookies   

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší 
návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se 
svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies 
využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v 
obchodních podmínkách. Prováděné analýzy spočívají primárně v google Analytics a 
Facebook Pixel.   

5. Souhlas s ukládáním cookies 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. 
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití 
cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace 
o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách: 

• Internet Explorer: windows.microsoft.com 
• Google Chrome: support.google.com 
• Mozilla Firefox: support.mozilla.org 
• Opera: help.opera.com 
• Safari: support.apple.com  
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