
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“): 

 
V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako své obchodní partnery informujeme o zpracování Vašich osobních údajů 
a o Vašich právech. 
 

1. Informace o správci osobních údajů 
 
BONASTYL s.r.o. 
se sídlem Dr. Kramáře 2893, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 
IČ:10770852, DIČ: CZ10770852 
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47522 
 
bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle 602 393 097 nebo  
e-mailu:bonastyl@bonastyl.cz 
(dále jen „Správce”) 
 
 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován. 
 

 
3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování 
 
 
Kategorie osobních údajů:  
Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 
(titul, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu, IČ, DIČ), a dále údaje umožňující 
kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). 
 
Zpracováváme dále údaje o Vašem bankovním spojení. Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete 
další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje 
se na ně tato informace také.  
 
Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na 
sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu.  
 
 
Účel zpracování osobních údajů:  
Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem 
údajů a obecně závazných právních předpisů, v případě zpracování podoby kamerovým systémem pak nutnost 
ochrany majetku správce, jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců správce a třetích osob.    
 
 
Právní základ zpracování osobních údajů:  
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. 
registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.  
 
Dochází-li ke zveřejnění fotografií, videozáznamů a projevů osobní povahy na webových stránkách a sociálních 
sítích Správce, právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas subjektu údajů. 
 

 
 



4. Popis kategorií příjemců 
 

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 tyto informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším 
subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby 
informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.  
 
Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mou pro Správce provádět i dále 
uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení 
a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. 
Jedná se o tyto zpracovatele: 
 

1. Dagmar Pultarová, se sídlem Orlická 944, 551 01 Jaroměř – Pražské Předměstí, IČ: 14545349, 
jedná se o fyzickou osobu, která pro Správce zajišťuje daňové a účetní poradenství. 

 
2. Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983, zapsaná 

v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565/1, jedná se společnost, která 
pro Správce zajišťuje přepravní a poštovní služby. 

 
3. GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 

JIHLAVA, IČ:26087961, jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní služby.  
 

4. DPD Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy,  
IČ : 61329266, jedná se o společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a výdejní služby. 
 

5. Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9. IČ: 28408306, jedná se o 
společnost, která pro Správce zajišťuje přepravní a výdejní služby.  
 

6. eBrána s.r.o., se sídlem Staňkova 1322, 530 02 Pardubice, IČ: 25984764, jedná se o společnost, 
která Správci zajišťuje kompletní online marketingové služby. 

 
7. Obchodní zástupci Správce, kteří pro Správce vykonávají obchodní činnost na základě uzavřené 

Smlouvy o zprostředkování prodeje. 
 
8. Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294-10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zápis v obchodním 

rejstříku: spisová značka B 6493 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26168685,  
DIČ: CZ26168685 
 

9. Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, C 218977 vedená u 
Městského soudu v Praze, IČ: 02387727 DIČ: CZ02387727, jedná se o společnost, která zpracovává 
osobní údaje za účelem generování Dotazníků spokojenosti, sběru zpětné vazby a její 
vyhodnocení.  

 
10. Shoptet, s.r.o., se sídlem Dvořeckého 628/8, Praha 6- Břevnov, PSČ 169 00, IČ: 28935675, zapsaná 

v obchodním rejstříku MS v Praze. Jedná se o společnost, která je tvůrcem a poskytovatelem 
internetového obchodu Firmy www.bonastyl-velkoobchod.cz a www.bonastyl.cz 

 
11. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Jedná se o 

společnost, která zpracovává Cookies a anonymní data o chování a zájmech skupiny za účelem 
optimalizace kampaní a emailové adresy pro čely rozesílky obchodních sdělení pomocí 
newsletterů. 

 
12. Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Společnost zpracovává 

Cookies a anonymní údaje o používání e-shopu za účelem optimalizace kampaní.  
 
13. Mailichimp - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE 

Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Jedná se o společnost, která zpracovává osobní za účelem 
správy a odesílání emailové komunikace. 

 



14. ECOMAIL.CZ s.r.o., se sídlem Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2, vedená u Městského soudu v Praze 
pod spisovou značkou C 223183. Společnost zpracovává osobní údaje za účelem správy a odesílání 
emailové komunikace. 

 
15. ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 

27924505, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B3755. Společnost 
zpracovává Vaše osobní údaje za účelem přijímání a zpravování online plateb kartou a bankovním 
převodem. 

 
16. STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142, DIČ: CZ25313142, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24515. Jedná 
se o společnost, která správci poskytuje informační a skladový software.  

 

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií 
osobních údajů 

 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů 
souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který 
byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. 
 

 
6. Informace o právech subjektů údajů 

 
Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva: 
- právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou 

zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům 

- právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů 
- právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou 

potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání 

souhlasu s jejich zpracováním 
- právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich 

zpracování sporná 
- právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů, a to z důvodů týkajících se 

konkrétní situace 
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, 

včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.  
- právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ 

jejich zpracování 
- právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 
 
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

