
Informace o zpracování osobních údajů 
 

● Registrací uživatelského účtu na internetových stránkách www.hifiguide.cz (dále jen 
„webové stránky“) udělujete provozovateli stránek, společnosti HIFI-GUIDE s.r.o., 
sídlem Vlastislavova 562/15, 140 00 Praha (dále jen „správce“), ve smyslu 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
679/2016 (dále jen „Nařízení“) souhlas ke zpracování těchto Vašich osobních údajů: 

● jméno a příjmení, 
● identifikační číslo, 
● adresa bydliště, 
● e-mailová adresa, 
● telefonní číslo, 
● Vaše objednávky odeslané v rámci Vašeho uživatelského účtu prostřednictvím 

webových stránek, 
a to pro účely vedení Vašeho uživatelského účtu na webových stránkách, usnadnění 
uzavírání budoucích kupních smluv prostřednictvím webových stránek mezi Vámi a 
správcem a evidence Vašich objednávek, učiněných na webových stránkách prostřednictvím 
Vašeho uživatelského účtu. 
 

● Zboží lze prostřednictvím webových stránek objednávat a kupní smlouvy tak uzavírat 
i bez registrace uživatelského účtu na webových stránkách. Poskytnutím souhlasu ve 
smyslu předchozího odstavce tedy správce objednávání zboží prostřednictvím 
webových stránek nepodmiňuje. 

 
● Udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat; odvoláním souhlasu však není dotčena 

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
Odvolání souhlasu je možné kdykoli a bezplatně učinit prostřednictvím zprávy na 
e-mailovou adresu sklad@hifi-guide.cz, případně volbou možnosti zrušit uživatelský 
účet, která se nachází v uživatelském rozhraní. 

 
● K osobním údajům může mít přístup správce webového rozhraní, firma WebRex 

s.r.o. a jím pověřený správce webhostingových služeb. Firma WebRex s.r.o. ani jím 
pověřený správce webhostingových služeb osobní údaje nezpracovává.  

 
● Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy nám 

bude doručeno Vaše zrušení Vašeho uživatelského účtu. V případě nulové aktivity v 
rámci Vašeho uživatelského účtu po dobu delší než 1 rok (nepřihlášení či neodeslání 
žádné objednávky po tuto dobu) je však správce oprávněn uživatelský účet bez 
dalšího smazat; o tom správce uživatele případně informuje na emailovou adresu, 
kterou v souvislosti s vedením uživatelského účtu zpracovává. Smazáním není 
dotčena Vaše možnost založit si v případě zájmu uživatelský účet na webových 
stránkách znovu. 

 
● Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na 
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, a to ve smyslu článků 15 až 21 



Nařízení. Rovněž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 
(resp. jiného dozorového úřadu s působností v oblasti ochrany osobních údajů, 
bude-li zřízen), budete-li mít za to, že při zpracování osobních údajů postupuje 
správce v rozporu s Nařízením. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude 
docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 
4 Nařízení. 

● Odvoláním Vašeho souhlasu, resp. uplynutím doby trvání Vašeho uživatelského 
účtu, není bez dalšího dotčeno správcovo oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje 
v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu, svědčí-li k tomu správci některý ze 
zákonných důvodů ve smyslu čl. 6 Nařízení. Zejména dojde-li mezi Vámi a správcem 
k uzavření kupní smlouvy, je správce povinen Vaše osobní údaje v rozsahu dle 
obecně závazných předpisů uchovávat po dobu 5 let dle zákona o účetnictví a po 
dobu 10 let dle zákona o DPH; správce je v takovém případě dále oprávněn 
zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu rovněž i k případnému 
uplatnění a/nebo ochraně z obecně závazných právních předpisů vyplývajících 
nároků a práv správce, tj. po dobu promlčecí lhůty, která činí 3 roky od uzavření 
kupní smlouvy. I při tomto zpracování však nejsou dotčena Vaše práva ve smyslu 
odst. 6 výše. 

 
● V rozsahu, v němž správci žádný zákonný důvod ke zpracování Vašich osobních 

údajů nesvědčí, správce neprodleně Vaše osobní údaje smaže. 
 


