
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

 
společnosti HOBBYLAND – Roman Hošek, se sídlem Jiráskova 422, 262 23 Jince 

  

Prohlášení o ochraně soukromí 

Společnost HOBBYLAND – Roman Hošek se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše 
soukromí a chránit Vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), v platném znění. 

Podnikatelský subjekt HOBBYLAND – Roman Hošek je registrován na Úřadě pro ochranu 
osobních údajů. 

Zabezpečení osobních údajů 

Společnost HOBBYLAND – Roman Hošek je zavázána k ochraně a zabezpečení Vašich 
osobních údajů. Při práci s Vašimi daty používáme takové zabezpečovací technologie a 

postupy, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo 
zneužitím. Pokud jsou při objednávání výrobků nebo služeb vyžadovány Vaše osobní údaje, 
můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší a naší 

stranou. Společnost HOBBYLAND – Roman Hošek neprodá ani žádným způsobem 
nepronajme Vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít Váš souhlas nebo 

pokud zákon nebude vyžadovat jinak, nebudeme sdílet žádná Vaše osobní data, která nám 
poskytnete. 

Kdy jsou vyžadovány osobní údaje 

Vaše osobní údaje jsou vyžadovány při závazném přijetí objednávky zboží za více než 
20.000,- Kč a ve všech případech převzetí zboží jinou formou nežli osobním odběrem 

s platbou v hotovosti. Dále vyžadujeme osobní údaje od všech našich obchodních partnerů, 
tedy od fyzických i právnických osob, které nakupují naše zboží za účelem jeho dalšího 

prodeje. V těchto případech je vyžadováno uvedení osobních údajů ve Smlouvě o obchodní 
spolupráci. Zákaznická data jsou shromažďována na dobu nejméně 3 let od posledního 

nákupu (nebo od ukončení Smlouvy o obchodní spolupráci), případně do doby, než zákazník 
sám požádá písemnou formou nebo emailem (z registrované e-mailové adresy o vymazání 
svých dat z naší databáze. Pokud si přejete svá data smazat, pošlete e-mail na naší adresu 
roman.hosek@hobbyland.cz. Smazáním dat se zruší Váš uživatelský účet i Vaše registrace. 

Shromažďované údaje 

Společnost HOBBYLAND – Roman Hošek provozuje stránky, na kterých lze objednávat 
produkty nebo služby prostřednictvím poptávkových formulářů, stahovat registrační 

formuláře, návrhy smluv a další obchodní dokumenty. Samotné stránky www.hobbyland.cz 
ale žádné osobní údaje nevyžadují ani nearchivují. Výjimku tvoří pouze přístup do 
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zabezpečené části serveru, která vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla. Osobními 
údaji, které jsou shromažďovány společností HOBBYLAND – Roman Hošek, jsou zejména 

fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, e-mailová adresa a 
historie obchodních transakcí. 

Přístup k osobním údajům 

Prohlížet a editovat osobní údaje, které jste nám již poskytli, může pouze pověřený pracovník 
naší společnosti. Je Vaší povinností sdělit nám všechny změny ve Vašich osobních datech, 

které by měly vliv na obchodní spolupráci s Vámi, zejména na řádné doručení zboží a 
pravdivost údajů ve vystavovaných daňových dokladech. Společnost HOBBYLAND – Roman 

Hošek nezasílá svým zákazníkům žádné nevyžádané dokumenty ani informace o svých 
produktech nebo službách bez předchozího souhlasu. 

Proč tyto údaje shromažďujeme 

Společnost HOBBYLAND – Roman Hošek shromažďuje a používá Vaše osobní údaje pouze s 
Vaším vědomím a souhlasem, a to pro objednávání nebo následné využívání produktů a 

služeb. Vaše osobní údaje můžeme využít také pro uzavření smlouvy a všechny náležitosti s 
tím spojené, nebo v případech, kdy žádáte odpověď na Vaše stížnosti nebo dotazy. 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů 

Společnost HOBBYLAND – Roman Hošek získává váš dobrovolný souhlas se zařazením 
poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním v okamžiku 

uzavření obchodního případu. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv 
informace, podle kterých lze identifikovat Vaší osobu), ujišťuji Vás, že budou použity pouze s 

cílem podporovat Vás jako našeho zákazníka.  

 

 

 

V Jincích dne 1.1.2014 

Za společnost HOBBYLAND:    Roman Hošek, majitel společnosti 
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