
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely“ 
výslovně uděluji společnosti Tepora Group, s.r.o., IČO 01682563, se sídlem Doksany 69, 
411 82 Doksany, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 40904, e-mail: info@tepora.cz, telefonní kontakt: +420 601 548 087 (dále jen 
„Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, emailová 
adresa, telefonní číslo a adresa bydliště (dále jen „Osobní údaje“), za účelem: 

Osobní údaje budou použity za účelem informování zákazníka o produktech a službách 
Správce, akcích, soutěžích a novinkách, zasílání katalogů, vyhodnocování soutěží a zasílání 
výher (dále jen „marketingové účely“). 

Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k 
automatizovanému zpracování či profilování. 

Osobní údaje nebudou pro účely marketingu poskytnuty/předány jinému subjektu. 

 
Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv 
odvolat formou písemné informace zaslané na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou 
adresu info@tepora.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil (a). Odvoláním 
tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním 
souhlasu.  
V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na Správce 
osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy info@tepora.cz nebo dopisem na adresu 
sídla Správce. 

Následující text popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které 
jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy 
ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme. 
  

Kontaktní údaje správce 

Firma / jméno a příjmení:  Tepora Group s. r. o. 
Sídlo:  Doksany 69, 411 82 Doksany 
IČO:  016 82 563 
Telefon:  +420 601 548 087 
E-mail:  info@tepora.cz 
  

 
Jaký typ osobních údajů shromažďujeme? 

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem komunikace s uživateli webových stránek 
nebo realizaci nabízené služby či prodeje zboží na základě plnění uzavřené smlouvy. Jedná se 
o Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu a E-mail. 
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Za jakým účelem zpracováváme osobní data? 
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro realizaci komunikace s uživateli webové stránky 
či splnění smlouvy vzniklé objednáním nabízených služeb, a to k těmto účelům: 

• Informace o produktových novinkách. 

• Poskytnutí informací o produktu nebo službě. 

• Realizace služby. 

• Informování o stavu objednávky. 

• Doručení objednaného zboží. 

• Vyřízení případné reklamace. 

 
  

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami? 
Webové stránky jsou napojeny na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data 
ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které naše webové stránky 
používají, naleznete v následující tabulce: 

Název služby Data Účel Typ souhlasu 

Facebook 
Cookies, anonymní data o 
chování a zájmech 
skupiny. 

Oprávněné zájmy 
správce. Opt-out, není nutný souhlas. 

Google analytics Cookies, Anonymní údaje 
o používání webu. 

Analýza anonymních 
dat. Není nutný souhlas. 

Google Adwords Cookies, Anonymní údaje 
o používání webu. 

Optimalizace kampaní na 
základě anonymních dat. Není nutný souhlas. 

Mailchimp E-mail Správa a odeslání e-
mailové komunikace. 

Oprávněné zájmy správce, 
souhlas zákazníka. 

Smartsupp 
Cookies, Anonymní 
informace o chování na 
stránce. 

Analýza dat o chování 
zákazníka na stránce. Není nutný. 

  

Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou 
anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a 
jejich následné analýze. 
  

 
  



Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste 
poskytl/a? 

Pokud chcete ověřit s jakými vašimi konkrétními údaji pracujeme, obraťte se na pověřenou 
osobu - viz. mail v první části této stránky. Stejně postupujte i v případě, pokud si přejete svá 
osobní data odstranit. 
  

Obecná ustanovení 
1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím 

osobám za níže uvedených podmínek. 

2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem 
nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

3. V případě, že by se uživatel webových stránek domníval, že správce nebo zpracovatel 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 
osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat prodávajícího nebo zpracovatele 
na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení, - požadovat na správci nebo 
zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil 
takto vzniklý stav 

4. Požádá-li uživatel webových stránek o informace ohledně zpracování svých osobních 
údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo 
písemně poštou předat. Správce má právo za poskytnutí informace podle předchozí 
věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informací, a to v případě opakované žádosti. 

5. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků 
jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném a účinném znění. 

6. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na 
příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ) 
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