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Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů – General Data Protection Regulation neboli tzv. GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679) 

Osobní údaje, které zpracováváme: 
Potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom mohli spravovat Vaše zákaznické účty 
a abychom Vám poskytli zboží a služby, které chcete zakoupit. Nejsme schopni Vám 
poskytnout produkty nebo služby, pokud nám neposkytnete uvedené informace. Jedná se o 
smluvní nutnost, kdy shromažďujeme: 

• nákupní a transakční údaje 
• kontaktní údaje - jméno a příjmení, kontaktní a/nebo doručovací adresa, telefonní 

číslo, e-mailová adresa 

Dále zpracováváme Vaše údaje: e-mailovou adresu, IP adresu, soubory cookies (v případě 
online služeb) za účelem: 

• zlepšení kvality našich služeb a nabídky nových služeb 
• k zasílání obchodních sdělení včetně nabídky našich produktů a služeb. 

Zpracování osobních údajů: 
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze v souladu s právními důvody, a to: 

a) bez Vašeho souhlasu za účelem 

• přímého poskytnutí služby či produktu – pro splnění objednávky 
• splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných 

právních předpisů 
• našich oprávněných zájmů - přímý marketing, zasílání newsletterů 

b) s Vaším souhlasem 

• k marketingovým účelům 
• k Vaší registraci 

Odvolání souhlasu: 
Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to 
prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: praha@drnona.eu. Odvoláním souhlasu 
není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, 
který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních 
údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li 



zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v 
platných právních předpisech). 

Přístup k Vašim údajům: 
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data 
svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich 
údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k 
jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni na základě smlouvy povinností 
mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme 
jim je zpřístupnili. 
Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům: 

• dopravci Česká pošta s.p., TNT, Toptrans 
• správce informačního systému ecomail.cz 
• účetní firma Holer s.r.o. 
• správce webových stránek D.N.I.-PL, s.r.o. 
• s centrálou firmy Dr.Nona v Izraeli sdílíme pouze Vaše jméno, příjmení a registrační 

číslo 

Délka zpracování osobních údajů: 
Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. splnění 
objednávky) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let z 
důvodu daňové legislativy, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší 
strany odvolán. 
Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné 
poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze 
smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu 
na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s 
nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. 

Zabezpečení osobních údajů: 
Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje 
chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob 
či neoprávněným zveřejněním. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich 
osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům 
nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo 
zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření. Nicméně se snažíme naše 
bezpečnostní opatření pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat je technologickému vývoji. 

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme? 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony 
a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat 
opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového 
prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých 
osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění 
totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů . 
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo 



přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k 
zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i 
mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro 
daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. 
Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým 
partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou 
zobrazit na jiných webech. 
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu 
návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů 
reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny 
třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. 
Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých 
případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. 
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že 
souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. 

Práva subjektů: 
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

• právo svůj souhlas kdykoli odvolat 
• právo osobní údaje opravit či doplnit 
• právo požadovat omezení zpracování 
• právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech 
• právo požadovat přenesení údajů 
• právo na přístup k osobním údajům 
• právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech 
• právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech 

Právo vznést námitku: 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či 
jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést 
námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. 
Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní 
sdělení, nabídky produktů a newslettery Vám již zasílat nebudeme. 

 


