
PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR 

 
Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle 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) – GDPR. 
 
Vážení zákazníci a obchodní partneři,  

přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti 
soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s Vašimi osobními údaji, 
které byly získané prostřednictvím webových stránek www.kamilprokes.cz. Naším cílem je 
objasnit Vám (subjektu osobních údajů), jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, 
jaké informace ukládáme a jak je využíváme. 
 

1. Úvodní ustanovení 
 
Obchodní společnost Kamil Prokeš s.r.o., IČ: 04735145, DIČ: CZ04735145, se sídlem Vrchní 
513, Velké Němčice, PSČ 691 63, (dále jako „správce“ nebo „Ing. Kamil Prokeš“) jakožto 
správce osobních údajů (OÚ), které jsou mu na základě závazkového vztahu se subjektem 
údajů (Vámi) poskytnuty osobní údaje, nakládá s těmito OÚ 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 a o zrušení 
směrnice 95/46/ES a v souladu s příslušnými právními předpisy. 
 
Kontaktní údaje správce:  
Adresa: Ing. Kamil Prokeš, Vrchní 513, Velké Němčice, 691 63 
Email: info@kamilprokes.cz 
 
Ing. Kamil Prokeš při zpracování osobních údajů dbá na to, aby byly ve vztahu k subjektu údajů 
zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Osobní údaje zpracovává 
s účelovým omezením s ohledem na minimalizaci údajů, jejích přesnost, omezení uložení, 
integritu a důvěrnost (čl. 5 GDPR). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 
 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
 
Ing. Kamil Prokeš zpracovává a uchovává výhradně osobní údaje, které mu sdělil sám subjekt 
OÚ a to: 

- na základě plnění Vaší objednávky,  
- při přihlášením do klubu přátel, prostřednictvím registračního formuláře na webu,  
- při dotazování na informace na základě kontaktního formuláře na webu, 
- na základě přihlášení k odběru novinek mailem na webu. 



Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
a zákonných povinností správce, údaje o transakcích mezi správcem a Vámi (evidence 
předchozích objednávek a odběrů vína v případě registrovaných členů klubu), údaje o 
bankovním spojení a údaje z platebních karet. Zejména se jedná o Vaše jméno, příjmení, 
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště či sídla, email a telefonický 
kontakt. Jako subjekt OÚ můžete poskytnout údaje v rámci dodávky mezi správcem a Vámi, 
údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms nebo osobní komunikace. 
Tyto údaje jsou sbírány v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci, jakožto klienta. Tyto údaje 
sbíráme také pro účely zasílání obchodních nabídek, informování o slevách, benefitech, akcích 
a ostatních aktivitách zákaznického programu, zejména pomocí e-mailu. Správce 
neshromažďuje OÚ o osobách mladších 18 let. 
 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 
 
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

- Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, předsmluvních jednání a uzavření kupní 
smlouvy a současně za účelem evidence subjektu OÚ jako registrovaného člena klubu 
vinařství, který potvrzením registrace souhlasí s dodržením podmínek členství a může 
čerpat výhody spojené s členstvím v klubu. Bez poskytnutí osobních údajů není možné 
smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.  

- Váš souhlas se zpracováním OÚ pro účely poskytování přímého marketingu (zejména 
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve 
spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti. 

- Plnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje (např. v oblasti účetnictví a 
daní). 

 
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – 
Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jen „GDPR“). 
Vaše OÚ poskytujete dobrovolně, na základě Vaší svobodné vůle. 
 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je 

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu 
mezi Vámi a správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření 
a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů nemusí správce smlouvu uzavřít či jí 
ze strany správce plnit.  

- Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. S Vaším souhlasem 
můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich 
produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním 
na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu. Svůj souhlas 
s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o 
odvolání souhlasu na e-mail správce, a to info@kamilprokes.cz nebo písemně na výše 
uvedené adrese správce.   

 
 
 



4. Doba uchování 
 
Osobní údaje subjektů zpracovává správce pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem 
k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat 
určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný 
z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje správce zlikviduje. Obecně platí, že osobní údaje 
správce zpracovává při: 

- plnění smlouvy zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem OÚ a po 
skončení smluvního vztahu jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu 5 
let z důvodů archivace, 

- plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje po dobu určenou v příslušných 
právních předpisech, 

- členství v klubu po dobu trvání v klubu. Dojde-li k ukončení v členství v klubu jsou OÚ 
poté uchovávány nejdéle 1 rok. 

- nabízení produktů a služeb (marketingové účely) a správce je uchovává na dobu 
neurčitou nebo do doby, než subjekt OÚ odvolá souhlas s jejich zpracováním.  Odvolání 
souhlasu nemá vliv na zpracování OÚ, které správce zpracovává na základě jiného 
právního základu, než je souhlas. 

 

5. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje - příjemci 
 
K OÚ subjektu bude mít přístup především Ing. Kamil Prokeš jako správce. Vaše OÚ může 
správce poskytnout v nezbytném rozsahu: 

- poskytovatelům služeb, kteří poskytují své služby Ing. Kamilu Prokešovi související 
s jeho činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám 
pomáhajícím správci se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo 
kteří tisknou a doručují písemnosti, 

- příjemcům zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti 
s provozováním e-shopu, 

- příjemcům zajišťující marketingové, účetní, právní a jiné služby, 
- příjemcům, kteří mohou být orgány státní správy při plnění jejich úkolů. 

Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.  

6. Práva subjektů osobních údajů 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte jako subjekt OÚ dle nařízení GDPR 
zejména tato práva:  

- Právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak správce používá 
Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.  

- Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s 
jejich zpracováním ze strany správce. 

- Právo na opravu osobních údajů, s tím že subjekt OÚ bere na vědomí, že má plnou 
kontrolu a zodpovědnost za údaje, které vnáší do uživatelského účtu a můžete požádat 
správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. 



- Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní 
údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány, (b) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (c) 
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 
pro zpracování, (d) zpracování je protiprávní nebo (e) to ukládá zákonná povinnost. 

- Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost 
osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je 
protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění 
Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud 
neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy. 

- Právo podat námitku proti zpravování OÚ, což znamená, že můžete u správce podat 
písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých OÚ. Tím způsobíte, že 
správce OÚ dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro 
zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. 

- Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že subjekt OÚ má právo získat osobní 
údaje, které poskytl správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy 
a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby správce tyto údaje předal jinému 
správci. 

- Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou 
dostupné na webu www.uoou.cz. 

- Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním OÚ. Lze provést elektronicky s tímto 
požadavkem na adresu info@kamilprokes.cz nebo také přímo z každého Vám 
zaslaného obchodního sdělení e-mailem.  
 

Pokud máte dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jinou související 
pomoc nebo chcete uplatnit svá výše uvedená práva týkající se osobních údajů, kontaktujte 
prosím správce – buď to písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla 
Ing. Kamil Prokeš, Vrchní 513, Velké Němčice, 691 63 či elektronickou formou na e-mailové 
adrese info@kamilprokes.cz či telefonicky na čísle +420 776 029 080. 
 

7. Závěrečná ustanovení 
 
Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste jako 
subjekt OÚ seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit a novou verzi podmínek ochrany osobních údajů 
zveřejnit na svých internetových stránkách. 
 
Tyto informace nabývají účinnosti a jsou platné ke dni 25.5.2018. 
 
Ve Velkých Němčicích 25.5.2018 
 
 
 
 


