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FOR FASHION BRNO - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

• Tyto zásady popisují, jak shromažďujeme, zpracováváme a sdílíme informace uživatelů (dále 

jen "uživatel") webových stránek www.forfashionrbno.cz a zákazníků (dále jen "zákazník") ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob. V 

souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“). 

Správcem osobních údajů na webu www.forfashionrbno.cz je Roman Humpolík, RH Sound 

s.r.o.  IČO 25592483, se sídlem Tvrdého 506, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen: 

„správce“). 

 

• Kontaktní údaje správce jsou: 

Adresa: Tvrdého 506, 602 00 Brno-střed 

E-mail: info@forfashionbrno.cz 

Telefon: +420 608 738 353 

 

II. ÚČEL A POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracováváme osobní údaje vždy výhradně k účelům, pro které byly shromážděny, a to na základě 

oprávněného zájmu, právní povinnosti nebo uděleného souhlasu. Osobní údaje zpracováváme pro 

různé účely, především pro: 

• plnění a realizace uzavřených smluv a objednávek; 

• plnění zákonných povinností v oblasti vedení účetnictví, v oblasti daní, nebo jak to vyžadují 

jiné platné zákony a předpisy, nebo požadované jakýmkoli soudním procesem nebo vládní 

agenturou; 

• komunikaci se zákazníky, včetně zasílání informací o aktuálních službách a produktech, 

aktualizaci obchodních podmínek, pro marketingové a propagační účely; 

• zaslání odpovědi na dotaz uživatelů internetových stránek; 

• analytiku návštěvnosti internetových stránek za účelem zlepšení služeb a jejich nabídky; 

• marketingové oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu; 

• pro zpracování transakcí a odhalování podvodů; 

• cílení potenciálních zákazníků formou online reklamy. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace 

webových stránek využíváme informace o aktivitě uživatelů na webových stránkách. Tyto 

informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies;  

• v případě, že máte tuto funkci aktivní, můžeme vám zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v 

rozhraní webových stránek. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě vašeho souhlasu 

uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek. 

http://www.forfashionrbno.cz/
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III. SPECIFIKACE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracováváme především údaje, které uvedete při vyplnění kontaktního formuláře, vyplnění 

přihlášky a při přihlášení k účasti na akci. Některé osobní údaje jsou pro realizace akce nezbytné 

(jméno a emailová adresa, bydliště, telefonní číslo) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Údaje, 

které zpracováváme, mohou být následující: 

• jméno a příjmení (příp. obchodní firma) 

• bydliště nebo sídlo firmy (ulice, č. p., město, PSČ, stát) 

• e-mailová adresa 

• telefonní číslo 

Zpracováváme také údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím 

cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využíváme informace o 

uživateli prohlížených stránkách, případně o odkazech, na které klikli a jiných aktivitách na webových 

stránkách, jako je například vyplňování objednávkových a kontaktních formulářů. Tyto údaje jsou 

získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů zpracovatelů dat uvedených v bodě V. Pokud 

máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto 

souborů. Více informací o všech cookies, které používáme, naleznete na www.forfashionbrno.cz 

Zpracováváme také údaje ze sociálních sítí. Pokud jsou na webové stránce implementovány možnosti 

přihlášení, diskuse nebo hodnocení a sdílení s pomocí sociálních sítí (Facebook, Instagram, YouTube, 

Google, LinkedIn aj.) a uživatel tyto možnosti využije, umožňuje nám tímto také přístup k veřejným 

informacím na jeho profilu v příslušné sociální síti, případně i e-mailové adrese. Součástí veřejného 

profilu v sociálních sítích může být jméno a příjmení uživatele, profilový obrázek, věková kategorie, 

údaj o pohlaví a další veřejné informace podle uživatelského nastavení. 

IV. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Osobní údaje pro účely uvedené v odstavci III. jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto 

účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté 

jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže. 

• V případě účasti na akci FFB  jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identifikační a 

kontaktní údaje subjektu, údaje o prezentované kolekci/ účasti na akci a údaje z komunikace 

mezi subjektem po dobu 3 let ode dne ukončení poslední smlouvy. 

• Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy 

i po dobu, kdy uživatel povolí ukládání v rámci nastavení cookies na webových stránkách 

nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby 

expirace příslušného druhu cookies.  

• Obchodní a marketingová oslovení prostřednictvím elektronického kontaktu jsou zasílána 

do doby odvolání souhlasu nebo do doby odhlášení jejich odběru. 

 

https://profi.point4me.com/cookies
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V. ZPRACOVATELÉ, KTEŘÍ MAJÍ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM 

• Správce spolupracuje s dalšími subjekty, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům v 

souvislosti s plněním a realizací uzavřených smluv a realizace akce (prezentace na akci, 

realizace plateb), dále zajišťující služby provozování e-shopu (wix.com) nebo zajišťující 

marketingové služby. 

• Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb.  

Využíváme zejména tyto zpracovatele: 

• Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing) 

• Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing) 

• Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing) 

VI. JÁKÁ MÁTE PRÁVA?  

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; 

• 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 správce; 

• právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že máte pochybnost se 

zpracováním osobních údajů. 

VII. ODVOLÁNÍ SOUHLASU 

Zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli marketingových a obchodních sdělení, a to: 

• kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; 

• zasláním žádosti na mail info@forfashionbrno.cz 

Cílení reklamy (Cookies) může uživatel zakázat změnou přímo ve svém prohlížeči. V případě, že 

zakáže ukládání vybraných Cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. 

VIII. PODMÍNKY ZAPEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

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

údajů a prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
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IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

• Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře a zaškrtnutím souhlasu 

potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém 

rozsahu přijímáte. 

• Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů 

zveřejní na svých internetových stránkách. 

  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2022 

 


