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Povinně zveřejněné informace dle GDPR 

Správce osobních údajů:  

Olga Fialová 

Borkovského 1759 

252 63 Roztoky 

IČ: 49652087 

Web: www.talary.cz 

Zapsán v živnostenském rejstříku - Městský úřad Černošice 

 

Rozsah a účel zpracovávaných údajů 

 

WWW.talary.cz zpracovává údaje zákazníků (subjektů údajů) v rámci: 

 

plnění právních povinností – dle zákona Zákon č. 563/1991 Sb. – zákon o účetnictví a dalších 

platných zákonů. 

 

oprávněných zájmů – vedení kontaktních informací z důvodu možnosti kontaktování zákazníka o 

expedování zásilky 

 

se souhlasem subjektu údajů – e-mailová adresa pro zasílání obchodních sdělení 

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely. 

 

Doba zpracování osobních údajů 

 

Lhůta, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány, je dána zákonem. Po uplynutí této 

doby jsou údaje zpracovávané v elektronické podobě vymazány a v listinné podobě skartovány.  

 

Příjemci a místo zpracování 

 

Správce předává osobní údaje dalším subjektům pouze tehdy, pokud existuje zákonný důvod pro 

přístup k údajům (kontrolní a jiné orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), pokud 

to je nezbytné pro ochranu práv subjektů údajů a v zájmu subjektů údajů (reklamace, dopravce), nebo 

pokud s tím subjekt údajů souhlasí. 

 

Zpracovatelé, spolupracující se správcem 

 

• Microsoft s.r.o., zastoupení pro Českou republiku 

• Webmasterova.cz – tvůrce webových stránek 

• 168 406 389/ 0800 

• účetnický program – Účto 

 

Zpracování osobních údajů je smluvně ošetřeno pro zajištění bezpečnosti osobních údajů dle 

aktuálních právních předpisů. Zpracování je prováděno převážně v budově správce a pouze v rámci 

Evropské unie.  
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Zabezpečení osobních údajů 

 

Při zpracování osobních údajů správce organizačně a technicky zabezpečuje jejich ochranu před 

neoprávněným přístupem tak, aby zamezil riziku narušení soukromí a práv subjektů údajů. 

Technická ochrana je realizována uzamčením, elektronická data jsou chráněna vstupem pomocí 

uživatelského jména a hesla. 

 

Práva subjektu údajů 

 

• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

• na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

• na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) 

• na omezení zpracování osobních údajů (č. 18 GDPR) 

• na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

• na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro 

účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) 

• podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR) 

 

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu 

osobních údajů – www.uoou.cz – na který se subjekt údajů může obrátit se stížností. 

 

 

 

V Roztokách dne 20. 5. 2018 

 

 

 

 

http://www.uoou.cz/

