
  
  

Smluvní strany:
poskytovatel: CALAMOSTECH s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 03610250,
E-shop: , , , IČ:

Příloha č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen „smlouva“)
1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a

uchovával tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od
adresy bydliště), datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li je kupující
přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, a osobní údaj vypovídající o
porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího, spočívajícího v tom, že kupující při nákupu zboží
prostřednictvím on-line obchodu nebo jiného internetového obchodu (dále jen „on-line obchod“)
bezdůvodně nepřevzal objednané zboží (dále také jen „porušení smlouvy“ nebo „osobní údaj o porušení
smlouvy“).

2. Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených
v odstavci 1 tohoto článku (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem
a) sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu, a
b) vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací www.neprevzal.cz o osobách,

jež se dopustily porušení smlouvy, vypovídajících o důvěryhodnosti potencionálního kupujícího, a to
z důvodu ochrany oprávněných zájmů provozovatelů on-line obchodů.

3. Sledování postupu při doručování zboží provádí a registr klientských informací www.neprevzal.cz (dál
jen „ registr“) provozuje společnost CALAMOSTECH s.r.o., IČ:03610250, se sídlem Lidická 700/19,
Veveří, 602 00 Brno (dále jen „provozovatel registru“).

4. Kupující souhlasí s tím, aby 
a) prodávající předal provozovateli registru jeho osobní údaje za účelem sledování postupu při

doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího a v případě, že se
stane osobou, která porušila smlouvu, rovněž za účelem vedení registru,

b) v případě, že jeho osobní údaje budou uvedeny v registru, byl provozovatel registru oprávněn
prostřednictvím elektronických prostředků umožnit třetí osobě, která bude provozovat on-line
obchod, zjistit, že kupující je veden v registru, to vše výhradně za účelem ochrany práv
provozovatelů on-line obchodů o záležitostech o důvěryhodnosti osob objednávajících zboží.

6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující bere na vědomí, že souhlas se
zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu a provozovateli registru odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a provozovatele registru.

10. Kupující souhlasí s tím, aby 
a) požádat prodávajícího, zpracovatele nebo jinou osobu o vysvětlení,
b) požadovat, aby prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost
kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba
odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba žádosti, má
kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není
dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
přímo.

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto



informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V Brně dne 7. 8. 2016  

Vladislav Gubenko
__________________________________
CALAMOSTECH s.r. o.
Jan Kovalčík, jednatel
poskytovatel

__________________________________
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