
 

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů a soukromí 

Kde Kupující je zájemce o informace, zboží a služby a Správce/Prodávající je jejich poskytovatelem. 

1. Účelem zpracování osobních údajů je 

 Vyřízení poptávky, zájmu, objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze 

smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, 

které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí 

osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí 

osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit; 

 Plnění právních povinností vůči státu; 

 Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit; 

 

2. Ze strany Správce nedochází/dochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 

22 GDPR. S takovým zpracováním jste jako Kupující poskytl/a svůj výslovný souhlas.   

 

3. Kupující návštěvou webové stránky www.golfgate.cz souhlasí s tím, že při objednání a převzetí 

zboží, jakož i při registraci do internetového obchodu (uživatelského účtu) je vyžadováno 

vyplnění údajů, které mohou mít povahu osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mailová 

adresa, telefonní číslo, informace o platbách a vracení). Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající 

osobní údaje Kupujícího uvedené při činnostech uvedených výše po dobu neurčitou 

shromažďoval, zpracovával a uschovával jako registrovaný Správce osobních údajů v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu a 

v rozsahu potřebném k provedení veškerých činností s uzavřením kupní smlouvy souvisejících, 

zejména za účelem vyřízení objednávky Kupujícího. 

 

4. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů je společnost Golf Gate k.s., IČ 26504120, se sídlem Andrštova 1078/7, 180 

00 Praha 8; mail: info@golfgate.cz, webová stránka www.golfgate.cz. Správce zpracovává o 

Kupujícím identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  

 

5. Kupující uděluje výslovný souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS a telefonických nabídek a 

poštovních zásilek Prodávajícího týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, která 

souvisí s předmětem činnosti Prodávajícího a jeho smluvních partnerů včetně obchodních sdělení 

především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve 

znění pozdějších předpisů. Kupující má právo zasílání těchto informací ze strany Prodávajícího 

kdykoliv zakázat.  

 

6. Kupující si je vědom toho, že souhlas se zpracováním údajů dává dobrovolně a může jej kdykoliv 

odvolat, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu. Kupující má po dobu, po kterou 

je souhlas udělen, i nadále právo přístupu ke všem osobním údajům o své osobě. Dále má 

Kupující právo požadovat vysvětlení, korekci, odstranění závadného stavu, výmaz či blokování 

osobních údajů a dál má právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních 
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údajů. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to zejména v případě, kdy 

Prodávající nemohl v důsledku odvolání souhlasu a/nebo v důsledku korekce, výmazu či 

blokování osobních údajů plnit své závazky vyplývající ze sjednaného právního vztahu s třetí 

osobou. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm Prodávající 

zpracovává, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Informace o těchto údajích mu Prodávající poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti za 

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Kupující se 

zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně poskytnutých údajů. 

 

7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 

dobrovolně. Za jiným účelem než uvedeným v těchto obchodních podmínkách Prodávající osobní 

údaje Kupujícího nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je ani třetím osobám bez souhlasu 

Kupujícího (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní 

zpracování platby, osob zastupujících Prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží, členů 

koncernu Prodávajícího). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní 

orgány podle platných právních předpisů. 

 

8. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 

zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů. 

 

9. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v 

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 

způsobem. Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých dat. 

 

10. Návštěvou stránek Prodávajícího Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. 

Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované webové 

stránce k rozpoznání počítače uživatele v rámci komunikace uživatele s jeho webovou stránkou a 

k případnému užití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce 

možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. 

cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

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

osobních údajů, zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. K 

osobním údajům mají přístup pouze Správcem pověřené osoby. 

 

12. Návštěvou webových stránek Správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany 

osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. 

Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2020. 


