
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY FAN-SHOPU 

Správcem osobních údajů zákazníků fan-shopu je FLORBAL LITOMYŠL, z.s., IČ: 285 55 767, se sídlem Mařákova 
288, 570 01 Litomyšl, zapsaný ve spolkovém rejstříku  vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. L 
6280 (dále jen „správce”).  

Správce tímto poskytuje zákazníkům fan-shopu, jako subjektům údajů, následující informace o zpracování jejich 
osobních údajů vyplněných v objednávkovém formuláři: 

Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník fan-shopu: 
Správce zpracovává po dobu trvání práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je 
zákazník fan-shopu, osobní údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Z tohoto důvodu správce vyžaduje 
v objednávkovém formuláři na fan-shopu, a dále zpracovává, následující osobní údaje zákazníků fan-shopu: jméno a 
příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména za 
účelem vyřízení objednávky zákazníka fan-shopu a za účelem uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících 
správci ze smlouvy.  

Plnění právních povinností správce: 
Správce zpracovává osobní údaje zákazníků fan-shopu také z důvodu plnění právních povinností, které se na správce 
vztahují. Z tohoto důvodu správce zpracovává následující osobní údaje zákazníků fan-shopu: jméno a příjmení, 
adresu bydliště, rozsah a předmět plnění, případně další povinné údaje dle příslušných právních předpisů. Osobní 
údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností, které se na správce vztahují dle 
požadavků příslušných právních předpisů (např. v oblasti vedení účetnictví). Osobní údaje mohou být předávány 
třetím stranám, zejména státním orgánům, vyplývá-li z právních předpisů správci povinnost osobní údaje předat. 

Zpracování získaných osobních údajů všech zákazníků fan-shopu probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(dále jen „nařízení“). 

Správce tímto informuje zákazníky fan-shopu o jejich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů:  

• Zákazníci fan-shopu jsou oprávněni požadovat po správci přístup k osobním údajům, to znamená, že mohou 
žádat vydání potvrzení, že jsou jejich osobní údaje zpracovávány a také žádat sdělení informací o průběhu 
zpracování. 

• Zákazníci fan-shopu jsou oprávněni žádat opravu, jsou-li jejich osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li 
jejich osobní údaje neúplné.  

• Zákazníci fan-shopu jsou oprávněni vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních 
údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů. 

Zákazníkům fan-shopu budou veškeré dotazy týkající se zpracování osobních údajů zodpovězeny na tel. č. 
605135673 nebo na e-mailové adrese florballitomysl@outlook.com 

V případě pochybností o dodržování povinností správce se může zákazník fan-shopu obrátit na správce na výše 
uvedených kontaktech, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Tímto byli zákazníci fan-shopu informováni o tom, jaké osobní údaje, pro jaké účely a po jakou dobu budou 
správcem zpracovávány, a seznámeni s právy, která jim vyplývají ze zákona a nařízení.
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